
VANDRÅD – RANDERS

Bestyrelsesmøde d. 17. april 2013 – kl. 19,00 på Hvidsten Kro

Dagsorden / referat
fraværende: Poul Pedersen

1. Protokol ved sekretær.
Referat fra sidste møde godkendt

2 . Orientering ved kassereren.
Kassereren gennemgik regnskabet for 2012. Regnskabet udviser et underskud
på kr. ca. 12.000,00 hvilket skyldtes den afholdte Temadag.
Regnskabet blev udleveret til bestyrelsen, som indstiller det til
generalforsamlingens godkendelse.

3. Orientering ved formanden.
Formanden oplyste, at det ikke er tilladt at have et forbrugssted uden vandmåler.
Nogle vandværker tillader f. eks. havevanding uden måler, dette er ikke lovligt.
Vandværkerne gøres opmærksom på, at man har mulighed for opkrævning af
vandafgifter hos brandvæsenet.
Vandforsyningsplanen er p.t. ude til høring, og evt. kommentarer skal indsendes
inden 13. maj, men fristen burde nok været udsat i 14 dage, så den kunne blive
kommenteret på generalforsamlingen d. 22. maj, men desværre kan det ikke lade
sig gøre, idet planen skal behandles i udvalgene og byråd inden sommerferien.
De vedtagne kurser for vandværkspersonale kan ikke gennemføres i Vandrådets regi,
men f. eks. hygiejnekursus kan gennemføres over nettet.

4. Dialog om skabelon til takstblad ved arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen har arbejdet videre med skabelonen og har haft møder med vandværker,
bl.a. med Strømmen Vandværk, Ø. Bjerregrav Vandværk, Dronningborg Vandværk,
Vorup Vandværk og Kristrup Vandværk (både formand og kasserer).
Der var nogen diskussion om der skulle have været flere vandværker med.
På den skabelon, der nu forelægges efter generalforsamlingen d. 22. maj, ønskede Poul Flak
området med målerafgifter fjernet fra skabelonen.
Jørgen Skjøt forelægger oplægget for generalforsamlingsdeltagerne efter
generalforsamlingen.

5. Vedtægter .
Torben Bøgh Nielsen fremlagde oplæg til vedtægter, som kan behandles i
den nedsatte arbejdsgruppe ( Torben Bøgh Nielsen, Erik Backhausen, Jørgen Skjøt,
Poul Flak)

6. Aktivitetsplan.
Planen blev gennemgået/revideret og vil blive lagt på hjemmesiden.

7. Arbejdsplan.
Planen blev gennemgået/revideret og vil blive lagt på hjemmesiden.



8. Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev gennemgået og vil blive tilrettet lidt inden den forelægges
på generalforsamlingen.

9. Generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling
onsdag d. 22. maj 2013 - kl. 19,00 - på Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

10. Evt.
Der kunne evt. holdes en temaaften med oplæg af regionsformand Niels Chr. Ravn
om hygiejnekursus. driftskursus og ledelsessystem.

.
Næste møde: onsdag d. 12. juni 2013

og onsdag d. 28. august 2013

Bernt Nielsen/ref.


