
RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 
  

Bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2014  - kl. 18.30 på Strømmens Vandværk 
 

Inden bestyrelsesmødet var der rundvisning på Strømmens Vandværk. 
  

Dagsorden/ referat: 
 fraværende:  Christen Mørup  
 

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

 
2. Orientering fra formanden. 
            Ledelsessystem - se FVDs hjemmeside. 
            Nedsættelse af analyser for pesticider. 
 Der kan søges hos Jan Hansen om nedsættelse af analyseantal,  
 såfremt  der ikke er kartoffelavl, juletræsplantager m.m. i 
 nærhed af boringerne. 
           Perfluorerede stoffer. 
 Vandrådet formoder der kommer en udtalelse fra kommunen, 
 hvordan man skal forholde sig til disse stoffer. 

 
3. Økonomisk status. 

    Kassereren forelagde budgetopfølgning  pr. d.d., som udviser indtægter 
    på kr. 33.577,00 og udgifter på kr. 22.066,00. 
    Der mangler p.t. kontingentindbetaling fra 5 vandværker. 

 
4. Orientering fra sekretær. 

    Vandrådets vedtægter lægges på hjemmesiden. 
     Den nyreviderede forretningsorden lægges også på hjemmesiden. 

 
5. Evaluering af DVN kurser. 

     Opfattelsen var at kurserne havde haft et fint forløb, men spørgsmålet er,  
     om det er Vandrådets opgave at arrangere sådanne kurser. 
     Kurserne bør måske opfølges om ca. 1 år, idet der kan være udskiftninger i 
     vandværkernes bestyrelser. 
     Sagen tages op om 1 år, såfremt Vandrådet skal være arrangør. 

 
6. Temadag  (BNBO). 
            Der arrangeres Temadag  onsdag d. 29. oktober på ”Fjordgaarden.” 

     Pernille Veile fra FVD  - Jens Østerby og Jan Hansen fra kommunen indleder. 
     Der udsendes indbydelse til vandværkerne  (med tilmelding). 

 
7. Orientering fra udvalg. 

     Takstblad/takstregulativ . Takstregulativ  fjernes. Oplæg forventes i uge 45. 
     Randers Spildevand (betaling for måleraflæsninger) der bør måske være kontakt 
     til Verdo ang. fælles fodslag om pris. 
     Vandanalyser - der indhentes tilbud fra Eurofins - Analytech - Aarhus Vand. 
     Vandrådets vedtægter tages op til revision. 



 
8. Næste møde. 

     Onsdag d. 26. november - kl. 18,00 - på Hvidsten Kro. 
 
9. Eventuelt. 

     Der blev drøftet passagebidrag og reglerne for hvordan man kommer ind 
     til en forbruger for at skifte måler, hvis vedkommende ikke vil lukke op. 
 
 
 
    Bernt Nielsen 
    referent 
     

 


