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Bestyrelsesmøde d. 3. november 2015 - kl. 18.00  
på Hvidsten Kro 

 
 

 
Dagsorden/ referat: 

 fraværende:  Torben Bøgh Nielsen 
 

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde. 
        Referatet fra mødet d. 3. juni og 26. august 
        blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Orientering fra formanden. 
     Formanden har deltaget i et møde med vandværkerne i den nordøstlige 
     del af Randers Kommune. Indsatsplanlægningen er påbegyndt og man starter 
     med de vandværker der har problemer, hvilket betyder at man ikke tager 
     det områdevis. Man er startet i Nord, hvor 7 vandværker har problemer. 

               Disse vandværker har påbegyndt processen med at finde en løsning. 
               De pågældende vandværker skal have afklaret om de vil lave nye boringer, 
               fælles kildeplads, slutte sig til et nabovandværk eller måske få leveret vand  
               fra et større vandværk. 
               Enkelte vandværker har fået et påbud og de har tre år til at finde en løsning. 
 

3.  Økonomisk status. 
     Kassereren fremlagde Budgetopfølgning pr. 28. okt. 
     Der er indbetalt kontingent fra 55 vandværker. 
     Udgifterne viser, at der er brugt mindre end budgettet, 
     hvilket skyldes, at der ingen Temadag har været i år. 
 

4.  Orientering fra sekretær. 
       Sekretæren spurgte om indsættelse på Vandrådets hjemmeside 

              og fik mailadressen til denne. 
 

5. Orientering fra udvalgene. 
       5.1 Takstblad: 50 % af vandværkerne indsender ikke et taktsblad  
              til godkendelse. Disse vandværker vil blive kontaktet af Randers Kommune.              
              Vandværkerne skal huske at indsende takstblad til kommunen hvert år  
              uanset om der ikke er ændringer til takstbladet. 
              Takstbladet skal også indeholde tilslutningsafgifter. 
              Kommunen har nu erkendt, at man ikke har kompetence til at kræve 
              en bestemt beregningsmetode og heller ikke kan fastsætte hvordan fordelingen 
              mellem fast afgift og variabel bidrag skal fastsættes. 
              Randers Kommune fremsender en skabelon til takstblad til Vandrådet, 
              som Vandrådet så skal tage stilling til.          
       
 



       5.2 Regulativ: Vandrådet udarbejder et oplæg, som også skal 
              skal indeholde flere ting i forhold til nuværende regulativ 
              bl. a. skal alle afgifter m.m. fremgå af regulativet. 
              Oplægget ventes klar i januar måned og udsendes derefter 
              til høring i vandværkerne. 
       5.3  Randers Spildevand: Der er indledt forhandlinger, i samarbejde 
               med Verdo, med R.S. om ny aftale for betaling  af måleroplysninger 
               og for afregning af spildevand. R.S. bør lave et oplæg til nye aftaler. 
               Udvalget & Verdo har møde med R.S. d. 20 november 2015. 
               Man bør forlange at få en dagsorden før mødet. 

 
6.   Gavepolitik. 

      Det overlades til formanden, i hvert enkelt tilfælde, om der skal 
      gives en lille opmærksomhed. 
 

7.  Næste møde. 
      Tirsdag d. 26. januar 2016 på Strømmens Vandværk. 
      Afhængig af mødet med R.S. kan der indkaldes til et møde før. 

 
8.  Eventuelt. 

          Intet. 
 
     Bernt Nielsen/ref. 
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