
 

RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 
  
 Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2014  - kl. 19.00 på Hvidsten Kro 

 
 Dagsorden/ referat: 
 fraværende:  Christen Mørup.   

               Torben Bøgh Nielsen mødte lidt senere. 
 

1. Infomøde med kommunen om BNBO. 
Randers Kommune havde indbudt til orientering om BNBO. 
Fra kommunen mødte Ove Nørregaard, Ulrik Mathiasen, 
Jens Østerby Hansen og Jan Hansen. 
Fra Vandrådet mødte Peder Jørgensen, Bernt Nielsen, Anker Boje og Poul Flak.  
Peder Jørgensen orienterede fra mødet om udpegning af boringsnære 
beskyttelsesområder 
BNBO´ers indarbejdelse i de kommende indsatsplaner. 
Kommunens opfølgning på vandværkernes vandanalyser 
og ny selvbetjeningsløsning på hjemmesiden for vandværkernes  
kontaktoplysninger. 
Kort orientering om vandanalyser fra enkeltindvindinger i 2014 

 
2. Konstituering efter generalforsamlingen. 

       Formand: Michael Mose  -  Kristrup Vandværk.  
       Næstformand: Anker Boje  -  Uggelhuse Vandværk. 

Kasserer: Lonnie Juncher  -  Langå Vandværk. 
Sekretær: Bernt Nielsen  -  Gassum Vandværk.   
 

3. Protokol ved sekretæren. 
              Referat fra sidste bestyrelsesmøde  d. 29.april 2014 -  godkendt. 
 

4. Orientering ved kassereren. 
       Den afgående kasserer Peter G. Nielsen fremlagde budgetopfølgning  
       pr. 18. juni 2014. Der er ikke udsendt kontingentopkrævninger for 2014, 
       derfor viser budgettet et resultat på kr. - 16.915, hvilket skyldes bl.a. 
       udgifter til generalforsamling m.m. 

Budgetopfølgningen blev godkendt.  
 

5. Evaluering af generalforsamlingen. 
              Generalforsamlingen forløb fint med flot deltagelse fra vandværksmedlemmerne. 
              Ved fremtidige generalforsamling bør der aftales forslag til dirigentvalg. 
              Der skal udleveres stemmesedler og kontrolleres hvem der har stemmeret. 
              Der må ikke være for mange indlæg efter generalforsamlingen.  
  

6. Standardvedtægter. 
           Punktet udsættes, idet der bør bruges standardvedtægtsskabeloner 
           fra FVD. 
 



 

7. Skabelon til Takstblad. 
    Der findes skabelon til takstblad fra Naturstyrelsen. 
    Der arbejdes videre med dette og få en aftale med kommunen. 

 
8.  Gennemgang af regulativ. 

      Regulativet bør gennemgåes iflg. ny vejledning, idet man nu har mulighed 
      at der må beregnes en afgift for aftagning af vand på brandstandere, 
      hvilket bør indarbejdes i regulativet. 
      FVD forespørges om dette bliver indrettet i normalregulativet. 

 
9. Kontingent - betalingstermin. 

     Kontingentopkrævning foretages af den siddende kasserer efter 
     generalforsamlingen og skal påføres en betalingsfrist - evt. 15. august. 
 

10. Valgprocedure - bestyrelsessammensætning. 
     Udsættes - indarbejdes i aktivitetsplan som arbejdsopgave. 

 
11.  Bedre information til medlemmerne. 

      Referat fra bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, 
      som skal godkende referatet inden det udsendes til medlemsvandværkerne. 
 

12.  Drifts- og hygiejnekurser og ledelsessystem. 
      Peder Jørgensen gav en orientering om en foreløbig tilmelding til disse 
      kurser. Der er p.t. tilmelding fra 10 vandværker (29 personer). 

 
13.  Aktivitetsplan. 

      Planen blev gennemgået og revideret. 
 

14.  Arbejdsplan. 
      Planen blev gennemgået og revideret. 
 

15.  Eventuelt. 
      Næste møde d. 28. august 2014 - kl. 18.00. 
      Vi mødes først på Langkastrup Vandværk og derefter Assentoft Vandværk. 
 
 
 
     Bernt Nielsen 
     ref. 

 
 

    
 

 
 


