RANDERS - VANDRÅD
Bestyrelsesmøde d. 24. november 2020 – kl. 18.00
på restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Fraværende: Carsten Olsen – Kurt Rasmussen

Dagsorden:
•
Godkendelse af protokol fra sidste møde.
Referat fra mødet d. 8. okt. 2020 blev godkendt og underskrevet.
•
•

•

•
•

•

Meddelelser fra formanden.
Møde med Vandsamarbejde Randers Nord ( VRN )
Formanden havde afholdt møde 27. oktober 2020 med Jeppe Kristoffersen, Ø.
Tørslev Vandværk og Niels Revsbech, Stouby Vandværk. Mødet havde været
positiv og givet
forhåbninger om samarbejde med Vandrådet fremover.
Møde med Randers Kommune om bl.a. fremtidigt samarbejde mellem Vandråd og
Kommunen. Evt. temamøde med vandværkerne og repræsentanter fra
Kommunen
om hvad er BNBO og indsatsplaner. Måske en ide, at få et firma til at orientere
om BNBO opgaven.
Nyt Regulativ - arbejde i gang. Forsøges nået inden jul som udkast/anbefaling.
Input fra medlemsvandværkerne (svar på mail udsendt af formanden d. 03.11.20.)
Der er indkommet følgende ideer og tanker fra Vandværkerne:
Medlemmerne bør inddrages mere i Vandrådets arbejde
Mere information fra Vandrådet, f.eks. cases og historier fra medlemmerne
Forbedring af Vandrådets hjemmeside
Flere orienteringer/oplysninger fra kommunen i samarbejde med Vandrådet
Et tættere samarbejde med kommunen
Beslutning:
Input fra medlemmer tages til efterretning og der arbejdes videre med dette.
Vandrådets bestyrelse vil fremover forsøge at starte bestyrelsesmøder på et
medlemsvandværk og høre nærmere om aktiviteter og andet nyt.
Der igangsættes opdatering af Vandrådets hjemmeside.
Kommunen kontaktes vedr. kommunens input til Vandrådets nyhedsbreve, samt
generelt mere kommunikation mellem kommune og Vandråd.
Informationer sendes fremover også til ikke-medlemmer for at gøre opmærksom
på Vandrådets arbejde.
Udfordringer med kontaktoplysninger på medlemmer
Der har været lidt startudfordringer med kontaktoplysninger på
medlemsvandværkerne, som ser ud til at være løst nu. Kasserer og formand følger
op på dette ifm. udsendelse af opkrævning af kontingent.

•
•
•

Økonomi
Kassereren oplyste der p.t. er ca. kr. 40.000,00 på Bankkontoen
Orientering fra sekretær.
p.t. intet
Orientering fra udvalg.
p.t. intet

•
Møde i Koordinationsforum d. 1. december 2020.
Drøftelse af og beslutning af Vandrådets holdning til Kommunens forslag til retningslinjer
for drikkevandvandskvalitet. Vandrådet indstiller Miljø- og Teknikudvalgets status for arbejdet
med retningslinjer for beskyttelse af grundvandet med hensyn til Nitrat godkendes med
følgende bemærkninger:
Der skal af den fremsendte information til vandværkerne fremgå både miljø- og
sundhedsministrenes svar, samt udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed
(Embedslægen) for at hele historien omkring nitratundersøgelsen fra Århus
Universitet er fortalt
Hvis der pålægges øget prøvetagningsfrekvens, skal der ved stabile værdier i tre
på hinanden følgende prøver vendes tilbage til normal prøvefrekvens.
•
Næste møde.
Onsdag d. 10. februar 2020 kl. 17.00 (evt. på et Vandværk i VRN området)

Bernt Nielsen
referent

