
RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. april 2021 – kl. 17.00 
hos Verdo, Agerskellet 7, 8920 Randers NV 

 
 

Fraværende:  Niels Peter Gudmundsen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse og underskrift fra sidste møde. 

 
Referat fra sidste møde d. 24. november 2020 blev godkendt og underskrevet. 

 
 
2. Meddelelser fra formanden. 
 
            Randers Kommune har en stor opgave med klargøring af indsatplaner 
            for vandværkerne i Kommunen, som forventes klargjort senest i 2022 
            Formanden oplyste Verdo havde ansat en ny person i Vandforsyningen, 
            som muligvis kunne hjælpe og komme med gode råd til Vandrådet. 
 
3. Økonomisk Status ved kassereren. 

      
     Kassereren oplyste der p.t. er en beholdning på kr. 84.713,57 

 
4. Orientering fra sekretær. 

 
     p.t. intet. 

 
5. Orientering fra udvalg. 
 

     p.t. intet. 
 
6. Valg af ny næstformand. 

 
    Da nuværende næstformand  Carsten Olsen, Strømmens Vandværk 
    er fratrådt Vandværkets bestyrelse og Vandrådets bestyrelse skal der 
    vælges ny næstformand. 
    Valgt blev Niels Peter Gudmundsen, Vorup Vandværk. 

 
7. Vandrådets nye hjemmeside 
 

    Bestyrelsen gennemgik oplægget til den nye hjemmeside som blev 
    accepteret som bedre en den foregående. 
 



8. Generalforsamling i 2021. 
 
    Generalforsamling skulle, efter vedtægterne, være afholdt i april måned, 
    men Covid-19 gør, at bestyrelsen  foreslår den udsat til september, 
    da den ikke bør afholdes online 

 
 
9. Nyt fællesregulativ. 

 
     Oplægget til nyt fællesregulativ gemmengåes omhyggeligt af formanden 
     forelægges senere for bestyrelse og medlemmerne 
 

10. Nedlæggelse af overflødige brandhaner. 
 

       Brandhaner, som ikke bliver brugt, bør evt. nedlægges og spørgsmålet er 
       hvornår skal de  sløjfes, hvordan sløjfer man en brandhane og hvem skal betale 

              Vandværkerne og Kommunen bør samarbejde om en kommende plan. 
              Der er planlagt et pilotprojekt mellem Beredskabet og Verdo. 
              Information tilgår Vandrådets medlemmer.   

                  
 
11. Der er fundet et nyt stof i en af Verdos vandboringer. 

 
        Der er fundet et nyt stof  TFA (trifluoreddikesyre) i råvandet. 
        Det er fundet overalt i Danmark, men det er svært at sige noget om kilden 
        til stoffet. Det forventes, at grænseværdien bliver 9 mikrogram/l og stoffet 
        kommer til at indgå i den lovpligtige kontrol. 
        Hos Verdo er det fundet på en kildeplads i koncentrationerne 0,16 - 0,21 mikrogram/l. 

 
 
12.  Kommende bestyrelsesmøde. 
 
                Næste bestyrelsesmøde  - tirsdag d. 8. juni 2021 – kl. 17.00 
                Formøde forventes startet på Ø. Bjerregrav Vandværk. 
                Herefter kører vi til Verdo for afholdelse af bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
    Bernt Nielsen 
    referent 


