VANDRÅD - RANDERS
Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 - kl. 19.00 på Hvidsten Kro
Dagsorden / referat:
fraværende: Christen Mørup, Martin Pedersen, Torben Bøgh Nielsen
Peter G. Nielsen mødte efter aftale lidt senere.
1. Protokol ved sekretær.
Referat (revideret) fra sidste møde godkendt.
2. Orientering ved kassereren.
Peter G. Nielsen fremlagde regnsskab/årsrapport pr. 31. dec.2013
Der er et overskud på kr. 1.699,00, hvilket skyldes at der
er brugt færre penge til afholdelse af temadage og andre
arrangementer til forhold til budgettet.
Der er aktiver for kr. 48.719,00 - d.v.s. bankbeholdning (kr. 44.701,00)
og tilgodehavende kontingenter (kr. 4.018,00)
Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2014 med uændret
kontingent. Forslaget giver indtægter på kr. 37.000,00 og
udgifter på kr. 41.500,00. Bestyrelsen godkendte budgetforslaget.
3. Drift-og hygiejenekursus/ledelsessystem.
Formanden omtalte møde med DVN (Jørgen Krogh Andersen) ang. et kursustilbud
i drift på vandværker, samt manuelt og elektronisk ledelsessystem i
i henhold til bekendtgørelse nr. 132.
Kurset koster kr. 12.000,00 pr. vandværk og der må deltage 3 personer
fra hvert vandværk. Kurset strækker sig over 1 dag (kl. 16.00 til 22.00)
og 2 aftener (kl. 19.00 til 22.00)
DVN vil orientere om kursustilbuddet efter generalforsamlingen d. 21. maj.
4. Standardvedtægter.
Punktet udsættes til næste møde.
Hvor der skal fremlægges oplæg til skabelon for de forskellige driftsformer
for vandværker (I/S - A.M.B.A. - F.M.B.A.)
5. Administrationshjælp for vandværker.
Der er tilbudt hjælp fra Kristrup Vandværk og Randers Spildevand A/S.
Der sendes brev til Randers Spildevand med tak for tilbuddet om hjælp,
men Randers Spildevand bedes selv kontakte vandværkerne.
6. Bestyrelsens beretning for 2013.
Formandens oplæg til beretning blev gennemgået og godkendt med
små rettelser af tal.
7. Generalforsamling .
Der afholdes generalforsamling på Fjordgården d. 21. maj 2014 - kl. 19.00
Der udsendes indkaldelse til medlemsvandværkerne.

8. Aktivitetsplan.
Aktivitetsplan blev gennemgået og revideret.
9. Arbejdsplan.
Arbejdsplan blev gennemgået og revideret.
10. Eventuelt.
Dronningborg Vandværk har revideret sin beredskabsplan.
Der er udarbejdet ny drikkevandsbekendtgørelse 292.
Næste møde d. 11. juni 2014

Bernt Nielsen/ref.

