
RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 
  

Bestyrelsesmøde d. 25. august 2015 - kl. 18.00  
på Strømmens Vandværk 

Vandværksvej 11, 8940  Randers SV 
 
 

 Inden bestyrelsesmødets start, var der besigtigelse af Værum Vandværk, 
 hvor Leif Sørensen orienterede om Vandværkets drift. 
 Derefter kørte vi til Strømmens Vandværks nye anlæg på Svendborgvej, 
 hvor Carsten Olsen fremviste det nye anlæg. 
 Herefter fortsatte vi til Strømmens Vandværk, Vandværksvej 11, 
 hvor bestyrelsesmødet blev afholdt. 
 
 

Dagsorden/ referat: 
 fraværende:  ingen 
 

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde. 
        Da der opstod tvivl om alle havde modtaget referatet  
        fra mødet d. 3 juni, vil referatet blive genudsendt 
        og indstillet til godkendelse på næste møde. 
 

2. Orientering fra formanden. 
     se under punkt 3. 

 
3. Orientering fra udvalg. 

     Takstblade: Kommunen vil gerne have en takstbladskabelon, 
      som er gældende for alle vandværker, men Vandrådet  gør opmærksom på, 
      at dette kan man ikke kræve. 

 
               El-aftale: Der erindres om el-aftalen med Energi Danmark, 
               p.t. er der kun et vandværk som har indgået aftale. 
 

4. Nedsættelse af udvalg. 
      Regulativ: Der nedsættes et udvalg bestående af, 
      Michael Mose, Erik Backhausen og Leif Sørensen 
      Naturstyrelsen udgav i 2014 en opdateret udgave af Normalregulativet. 
      FVD har gennemgået regulativet og kommenteret dette, derfor skal udvalget 
      gennemgå normalregulativet og se om der skal ændres noget i 
      Regulativet for vandværker i Randers Kommune (udgave 01.11.2011). 
 
      Randers Spildevand A/S: Der oprettes et udvalg bestående af 
      Anker Boje, Lonnie Juncher, Carsten Olsen og Poul Flak. 
      Der er af FVD og Danva igangsat udarbejdelse af en fælles vejledning, 
      for aftaler om aflevering af målerdata og opkrævning af spildevandsafgifter 

               som kan bruges til nye aftaler mellem vandværkerne og de 
      lokale spildevandsselskaber. Når udvalget har gennemgået vejledningen, 
      og kommer med deres oplæg, vil man hurtigst muligt tage kontakt til 
      Randers Spildevand A/S. 



 
5. Medlemsarrangementer i efteråret. 

     Der er forslag om ledningsansvar for vandværkerne  i forhold til kommunen. 
     Ellers udbedes der gode forslag. 
     Punktet udsættes til næste møde. 

 
6. Udsendelse af nyhedsbrev. 

              Der udsendes nyhedsbrev først i september. 
 

7. Eventuelt. 
            Forslag: Bør der laves et gavereglement? 
 
 
            Næste møde:   
            Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 18.00 på Hvidsten Kro     
 
 
   Bernt Nielsen 
   referent 

 
 

       
 

       
 


