RANDERS - VANDRÅD
Bestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 – kl. 19,00
på Strømmens Vandværk
Vandværksvej 11
8940 Randers SV
Dagsorden:
1. Godkendelse af protokol.
Referater af 20.12.18 og 07.02.19 blev godkendt og underskrevet
2. Orientering fra formand
a. Formanden bød Kurt Rasmussen, Asferg Vandværk velkommen
som nyt bestyrelsesmedlem af Vandrådet
b. Formanden havde bedt om et møde med borgmesteren, hvilket blev
accepteret. Dette gav anledning til en god lang drøftelse ang. drikkevandsforsyningen og samarbejdet mellem vandværkerne i kommunen.
c. Forslag om ændring af vedtægtsoplæg til fælles grundvandsbeskyttelse
blev drøftet og indstillingen blev en lidt blidere og mere fleksibel
medlemsbinding de første 4 år og mulighed for udmeldelse inden
for de første 4 år fra opstart.
d. Forslag om startpris til den fælles grundvandsbeskyttelse
på max. kr. 2.00 pr. m3 det første og andet år.
Vandværkerne foreslået opdelt i 2 valggrupper,
1 gruppe for vandværkerne nord for Nørreå, Gudenå og Randers Fjord samt
1 gruppe syd for Randers Fjord. Der er difference mellem antal vandværker i de to
grupper, men der er enighed om denne fordeling.
e. Ændring af tidsplan for start af Vandplanudvalget bør måske være inden
for tidsrummet 16. maj – 7. juni.

3. Generalforsamling i Randers Vandråd
Er tidligere aftalt til torsdag d. 11. april 2019 kl. 18,30 ”hos Anne Marie” Messingvej 74,
af hensyn til mad er der bindende tilmelding senest d. 4. april.
Udkast til beretning er fremsendt til bestyrelsen.
Bestyrelsen mødes kl. 17,45, med mindre formanden har akutte ting der skal drøftes. Danske
Vandværker orienterer efter generalforsamlingen om det sidste nye vedr. BNBO.
Landsformand og regionsformand deltager ligeledes.
4. Eventuelt.
Formanden orienterede om at vi plejer at besigtige et vandværk en gang om året inden
bestyrelsesmøde. Et forslag var at vi ligeledes besøgte rensningsanlægget.
Kort drøftelse af skole/vandværksamarbejde og orientering om hvad de enkelte gjorde.
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