
RANDERS  -  VANDRÅD 
 
 
 

                                         Bestyrelsesmøde d. 7. marts 2017 
         på Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej 54, Kristrup, 
 
 

     Fraværende: Carsten Olsen/Leif Sørensen 
      
     Dagsorden/referat 

 
     1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
             Referatet godkendt og underskrevet. 

 
     2.  Formandens orientering 

 
             Der er oprettet ledningskoordination i kommunen, hvilket kan bruges 
             af medlemsvandværkerne, idet Vandrådet har tegnet en fælles licensaftale 
             med Evidan, som står for programmet. 
             Ledningskoordination er godt, når man evt. skal udbygge/ændre/renovere 
             sit ledningsnet, idet man kan samarbejde med andre selskaber når der er 
             planlagt udførelse af gravearbejde inden for nærmeste årrække.  
             Dette giver også muligheder/besparelser for vandværkerne.   
             Formand og næstformand har deltaget i regionsvandrådsmøde.  
             På mødet blev bl.a. orienteret om en fond i Odder Kommune, hvis kapital bliver 
             brugt til  til sløjfning af lukkede boringer, hvilket vil være til gavn for grundvandet. 
             Fonden bliver finansieret med en ydelse på 5 øre  pr. m3 fra vandværkerne, 
             og Odder Kommune stiller med tilsvarende beløb.  
             Verdo har udsendt en invitation til udvalgte vandværker, hvor vandværket 
             blev indkaldt til møde, idet Verdo gerne vil samarbejde og lave ydelser 
             for de private vandværker, men Vandrådet indstiller, at man stadig kæmper 
             for at opretholde de decentrale private vandværker ude i sognene. 

 
   3.   Økonomisk status. 

          
             Årsrapporten for 2016 blev gennemgået og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
             Budget for 2017 blev fremlagt, gennemgået og justeret lidt. 
             Indstilles med uændret kontingent, til generalforsamlingens  godkendelse. 

           
 

    4.   Orientering fra sekretær. 
 

              Nyhedsbrev februar 2017 vil blive lagt på hjemmesiden 
              Regulativ vil også blive lagt på hjemmesiden. 
              Medlemslisten på hjemmesiden ajourføres. 



 
  
 

   5.   Orientering fra udvalg. 
 

             Formanden og Erik Backhausen har været til møde i Koordinationsforum, 
             hvor man bl. a. drøftede indsatsplaner. 
             På mødet blev man enige om, at ved 20 mg. Nitrat/l. skulle der udtages 
             analyser af boringer hvert år, og hvis man nåede reaktionsgrænsen 
             på 37,5 mg./l. havde man grundlaget for indsats i orden. 
             Ved mødet i Kommunens Teknik/Miljøudvalg blev dette forslag nedstemt.  
             Udvalget stillede forslag om, at reaktionsgrænsen skulle være 20 mg./l.  
             På økonomiudvalgets møde blev man enige om, at sende sagen tilbage til 
             Teknik/Miljøudvalget. 
             Efter samråd med Vandrådet og forslagsstilleren blev der enighed om, 
             at der fra 15 mg/l. skal udtages analyser for Nitrat hvert år. 
             Reaktionsgrænsen på 37,5 mg./l fastholdes 
 
             Der er indgået aftale med Randers Spildevand om betaling for måleraflæsninger. 
             Aftalen er model 2 – hvor man får udbetalt gebyr kr. 15.00 pr. hovedmåler. 
             Afregningen udbetales kun for indsendelse af aflæsningstal  
             fra kloakerede områder.  
 
                        
   6.   Næste møder. 
 
             Der afholdes generalforsamling d. 3. april 2017 kl. 18,30 
             Indkaldelse og dagsorden er udsendt til vandværkerne. 
             Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftlig til  
             formanden senest 1. marts – der ingen forslag fremsendt. 
 
 
    7.  Eventuelt. 
 
             Vi vil prøve at lave en aftale med Kamstrup om afprøvning af vandmålere. 
       

 
 
Bernt Nielsen 

     referent 
 
 
 


