
RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 
  

Bestyrelsesmøde d. 28. august 2014  - kl. 18.00 på Restaurant Tronborg 
 
Inden bestyrelsesmødet mødtes vi på Assentoft Vandværk, hvor Anker Boje orienterede og viste rundt, 
herefter fortsatte vi til Langkastrup Vandværk, hvor Torben Bøgh Nielsen orienterede og viste rundt. 
 
 Dagsorden/ referat: 
 fraværende:  Christen Mørup - Carsten Olsen 
   

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde. 
     Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af forretningsorden. 
      Den reviderede udgave af forretningsorden  blev godkendt 
      og bliver fremlagt til underskrift på næste bestyrelsesmøde. 
 

3.  Orientering fra formanden. 
      Aftalen med Randers Spildevand (aftalen om betaling for aflevering 
      af måleraflæsninger) fortsætter uændret i 2015. 
      BNBO oplægget læses igennem for fejl, hvilket bør med meddeles kommunen. 
      Aftaler, frivillige, med lodsejerne bør sendes ind til FVD inden de underskrives, 
      men ellers bør det være kommunen  der udsteder et påbud. 
      Der indkaldes til medlemsmøde, med Pernille Veile, som indleder, 
      og en repræsentant fra kommunen. 
      Udfærdigelse af Takstbladskabelon udsættes. 
      Betaling af vand til brandslukning  venter på en udtalelse fra FVD.  
      Der foreligger aftale med kommunen om udsendelse af en tryksag, 
      som giver oplysning om hvor kommer vandet fra. 

  
4. Økonomisk status. 
             Kassereren foreligger budgetopfølgning pr. d.d.,som udviser indtægter 
             på kr. 31.668,00  og udgifter på kr. 18.893,00. 
             Der er underskrevet fuldmagt til Sparekassen Kronjylland for den 
             nye kasserer. 
 
5. Orientering fra sekretær. 

     Referaterne fra bestyrelsesmøderne er lagt på hjemmesiden og der vil  
     udfærdiget ny liste over bestyrelsesmedlemmer, som også bliver lagt på  
     hjemmesiden. 

 
6. Orientering fra udvalgene. 

     Ang. vedtægtsændringer for vandværker som ønsker at overgå til A.m.b.a. 
     findes der en skabelon på FVD.s hjemmeside, som udvalget anbefaler 
     vandværkerne at bruge. 
     Der startes hygiejne og ledelseskurser for vandværksbestyrelse og ansatte 
     d. 1. september. Kurserne ledes af DVN og afsluttes med bevis. 
     Husk at stille krav til både ansatte og håndværkere, at de også har 
     gennemgået hygiejnekurser. 
     Der indhentes tilbud fra 3 analysefirmaer, som kan foretage vandanalyse 
     for vandværkerne. Vandværkerne stilles frit for hvilke tilbud de ønsker 
     at bruge. 

 
7.  Næste bestyrelsesmøde. 

     Næste møde bliver onsdag d. 8. oktober 2014 - kl.18.30 



 
 

  
 


