RANDERS - VANDRÅD
Bestyrelsesmøde d. 17. november 2016
på Hvidsten Kro, Mariagervej 450
Dagsorden/ referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet
2. Formandens orientering.
Formanden beklagede at Vandrådet har mistet et medlem, idet Helsted Vandværk er ophørt som
selvstændig Vandværk og overtaget af Verdo. Det skyldes, at man ikke kunne få opbakning til en bestyrelse.
Formanden udarbejder et læserbrev ang. Verdo´s holdning til færre vandværker og beklager denne
udvikling, at lokale selvstændige Vandværker overtages af de store offentlige værker.
Formanden orienterede om et møde med Randers Kommune ang. ledningskoordinering af
gravearbejde/renovering af veje, kloakeringer og div. forsyningsledninger, idet man gerne
skulle have et bedre samarbejde med de grupper som udfører disse opgaver.
Der vil blive mulighed for aftale med kommunen, som gælder fremover, så man se hvad der
er planlagt af opgravninger m.m.i offentlige veje og arealer, gennem koordineringsplanen.
Vandrådet vil købe et abonnement for disse oplysninger til kr. 10.000,00 i oprettelse
og kr. 2.000,00 årligt abn.afgift. Dette abonnement står til rådighed for Vandrådets medlemsvandværker,
dog kan vandværkerne købe sin egen licens, hvis de ønsker dette.
3. Regnskab ved kassereren.
Kassereren fremlagde budgetopfølgning pr. 17. november.
Indtægter: kr. 36.616,00 (årsbudget: kr. 36.800.00)
Udgifter: kr. 22.481,00 (årsbudget: kr. 43.125,00)
d.v.s. et resultat p.t. på kr. 14.136,00
Vandrådet køber abonnement/licensaftale af kommunens ledningskoordineringsplan i indeværende år.
Planen stilles derefter gratis til rådighed for Vandrådets medlemsvandværker.
4. Orientering fra sekretær.
Sekretæren oplyste, at alle referater fra generalforsamlinger/bestyrelsesmøder er
lagt på hjemmesiden. Manglende Nyhedsbreve vil også blive lagt på hjemmesiden.
5. Orientering fra udvalgene.
Der har været forhandlinger med Randers Spildevand ang. vandafledningsbidrag for filterskyllevand.
Taksterne vil for 2016 være lidt forskellige, afhængig hvortil man afleder skyllevandet.
Hvis man afleder til rensningsanlæg vil taksten være kr. 27.00/m3
Afleder man til regnvandsledninger vil taksten være kr. 19,55/m3

Afleder man til regnvandsledninger, som ikke løber til bassin, vil taksten være kr. 18,54/m3
Afleder man til nedsivning uden for kloakerede områder vil taksten være kr. 4,21/m3
Alle takster er + moms
6. Regulativ for kommunens vandværker.
Regulativet er p.t. til behandling i Randers Kommune og er indstillet til godkendelse af
Teknisk Udvalg og senere af Økonomisk Udvalg og forventes godkendt i Byrådet inden årets udgang.

7. Fremtidige arrangementer.
Kursus for bestyrelsesmedlemmer i Vandrådene (Region Midt) d. 24. november er desværre aflyst
på grund af manglende tilslutning.
Randers Vandråd arrangere møde med Danske Vandværkers direktør Allan Weirup og Teknisk Rådgiver
Henrik Blomhøj, ang. Vandrådets arbejde – samarbejde mellem vandværkerne –
evt. sammenlægning af vandværker
Arrangementet er for medlemsvandværkernes bestyrelser og afholdes torsdag d. 19. januar 2017.
Ved Vandrådets generalforsamling, mandag d. 3. april 2017, har vi fået tilsagn om deltagelse
af folketingsmedlemmerne Michael Aastrup og Malte Larsen som vil komme med et politisk oplæg.
Der skal bl. a. drøftes hvordan driver vi vandværkerne fremover og hvordan stilles vi rent politisk.
8. Næste møde.
Bernt Nielsen
referent

