
   VANDRÅD – RANDERS 
 

        Bestyrelsesmøde d. 29. august 2012 –  kl. 19,00  på Hvidsten Kro 
 
 

Dagsorden / referat 
 

 
1. Ansøgning om udlægning af BNBO ved Astrid Bonde. 

Astrid Bonde, Randers Kommune, orienterede om BNBO (Boringsnære 
beskyttelsesområder). 
Disse boringer ligger uden for OSD områderne (se kommunens hjemmeside) 
Der er i Randers Kommune 72 boringer uden for OSD områderne.  
Disse boringer er fordelt på 44 vandværker. Kommunens rådgiver ser på hver 
enkelt boring d.v.s. overflade, nedsivning, sårbarhed og om området er beskyttet 
af ler, kalk m.m. (Der vil blive taget hensyn til evt. nedlæggelse af boringen). 
Dyrkningsaftaler på lejet jord, evt. tinglyst sprøjteforbud eller lign. 
Såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil der blive påbud. 
Da det er et stort arbejde har kommunen søgt staten om et tilskud på ca. 1 mill. 
til dette projekt og man forventer der vil blive afsat penge på budgettet for 2013. 
Arbejdet udføres i efterår 2012 og i hele 2013. (Såfremt staten bevilger pengene 
-man har endnu ikke hørt fra staten om tilskuddet er bevilget) 

 
2.   Protokol. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. juni  2012: godkendt 
 

3.  Orientering ved kassereren. 
Kassereren uddelte rapport om budgetopfølgning  
og kassebeholdning pr. d.d. 
Der er indmeldt et nyt medlem siden nytår. 

               
4.  Beredskabsplan 

Dronningborg Vandværk har udarbejdet en beredskabsplan som er  
indsendt til kommunen til orientering og evt. rettelser. 
Skabelonen til beredskabsplanen er udlagt på vandrådets hjemmeside 
(se vandrådets hjemmeside på FVD.s hjemmeside under vandråd i 
region midt) Skabelonen kan bruges af vandværkerne. 

 
5. Eurofins - aftalen. 

Eurofins skulle være færdig med aftaler med medlemsvandværkerne. 
Aftalerne blev gennemgået – også medlemmer, som har aftale med 
andet analysefirma. 
Der udsendes ikke tilbud til vandværker som ikke er medlem  
af vandrådet.. 

      
6.      Randers Spildevand – vandafledningsbidrag. 

Aftaler med Randers Spildevand om måleraflæsning udløber d. 31.12.12. 
Aftalerne er forlænget for 2013, men er taget op til revision. Oplægget  
fra forhandlingsudvalget blev drøftet, men forhandlingerne med 
Randers Spildevand fortsætter. 
 



7.      Temaaften 
 Vandrådet og Eurofins indbyder til en temaaften på Hvidsten Kro 

torsdag d. 4. oktober. Her vil Eurofins gennemgå ”Hvordan læser man 
en vandanalyse”. 
Hvordan bruger man en vandanalyse? Hvad gør man, hvis der sker en 
forurening? 

  
8.      Aktivitetsplan. 
 Planen blev gennemgået og revideret 

          
              9.      Arbejdsplan.     

Planen blev gennemgået og revideret 
 
10.      Evt. 

  
. 
 
 Næste møde d. 28. november 2012. 

   
 
    Bernt Nielsen/ref. 
 
 
 
 
 
       
   
  
   
 
     
 
 
 
 
 
 
       
   
   


