
RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. november 2022 – kl. 17.00 
 

Fraværende bestyrelsesmedlemmer:  Anker Boje – Kurt Rasmussen 
fraværende suppleanter:  Anders Olesen 

 
 

Vi mødes ved Dronningborg Vandværk 
Til rundvisning og orientering/planer med 

Vandværkets formand Erik Møller 
 

Herefter forsætter bestyrelsesmødet på Restaurant Sejlklubben, 8930 Randers NØ 
 
 
Dagsorden / Referat 
 
0. Besøg ved Dronningborg Vandværk 

a. Dronningborg Vandværk har fokus på ledningsrenoveringsplaner 
b. Erik Møller opfordrede til at samarbejde om de ting, der er fælles, herunder 

indkøbsaftaler 
c. Ønske til bestyrelsen: Drøftelse af ens regler for takster med Randers Kommune 

(omfang, indhold, deadlines) 
 

1. Underskrivelse af protokol/referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde d. 9. august 2022 blev godkendt og underskrevet 

 
2. Meddelelser fra formanden 

a. PFAS-brev fra Randers Kommune til vandværkerne 
i. Der sendes opfordring til Randers Kommune om at målrette 

kommunikation eller tydeliggøre, at der er tale om en påmindelse – 
Peter 

ii. Bestyrelsen opfordrer medlemsvandværkerne om at videndele f.eks. ift. 
kontrolprogrammer  

b. Invitation til møde i Koordinationsforum 12. december 2022 (vedhæftet) 
i. Koordinationsforum bør have politiske medlemmer - opfordring til 

Randers Kommune på næste møde 
ii. Randers Kommune skal levere rammer og principper for indsatsplaner 

og vandforsyningsplan 
iii. Opfordring om at næste møde i forum skal på som punkt på 

dagsordenen 
c. Tilbud om deltagelse på temaaften – Dansk Plast 

i. Tages som emne til næste temamøde 
d. Brown-out – hvilke tiltag arbejder vandværkerne med? 

i. Har vandværkerne fået ajourførte deres beredskabsplaner? 



ii. Har man en generator? Orientering til forbrugerne hvis der pludselig 
fremkommer strømafbrydelser/store rørsprængninger el.lign. 

iii. Opfordring til vandværkerne om at tænke en plan udsendes 
e. BNBO giver store problemer med at blive udført på Vandværkerne. Muligvis skal 

udførelsen klares af Kommunen/Staten, da det har store problemer med aftaler 
med div. lodsejere. 
 

3. Økonomisk status ved kassereren. 
Kassereren oplyste der p.t. er en kassebeholdning på 58.000 kr. og der ikke bliver 
opkrævet medlemskontingenter i 2022. 

 
4. Orientering fra sekretær. 

p.t. intet. 
 
5. Orientering fra udvalg. 

p.t. intet. 
 
6. Leverandøraftaler – kort status 

Lars Riisager gennemgår undersøger/fornyelser af aftaler med bl.a. EUROFINS og 
muligheder om aftaler med de forskellige elforsyninger. 

a. Eurofins  
i. Udløber i år. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Irisanda, Verdo 

(person tilgår) og Lars (formand). Aftalen med Eurofins forlænges 1 år 
b. El-aftale 

i. Lars undersøger mulighed for tilbud fra flere selskaber og vender tilbage. 
 
7. Møde med Randers Kommune om UV-anlæg (Anker Boje) 

        Udsættes. 
             

8. Påbud om forbedret vandkvalitet ift. strontium for Kastbjerg, Kærby og Stouby 
vandværker 
Der er Strontium problemer ved Vandværkerne i den nordøstlige del af Randers 
Kommune. Det giver bl.a. nogle problemer for de Vandværker, som ikke har økonomiske 
muligheder for større renoveringer/boringer – evt. sammenlægning med 
nabovandværket. Skal Vandrådet sammen med kommunens myndigheder vise interesse. 
Hjælpe disse vandværker? Evt. både økonomisk og undgå fejlinvesteringer. 

a. Muligheder: 
i. Slækkede krav (løfte sagen myndighedsmæssigt) 

ii. Vandbehandling (blødgøring) 
iii. Sammenlægning/ny boring  
iv. ??? 

b. Vandrådet henvender sig til Randers Kommune vedr. grundlag for afgørelser og 
retningslinjer for vandkvalitet 

c. Kontakt til Danva for mere viden – Peter  
d. Kontakt til Danske Vandværker for mere viden – Jeppe  
e. Feedback til de respektive vandværker – Jeppe 

 
9. Næste møde 

a. 6. marts 2023 (forslag: besøge Havndal Vandværk – Jeppe kontakter, Torben 
finder mødested + forplejning)   



b. Generalforsamling 25. april 2023 
 

10. Evt.  
a. Torben: kan man forlange udskiftning af gamle jernrør ved renovering? 

i. Drøftet 
b. Vandrådet vil gerne besøge vandværker i Kommunen, så kontakt Vandrådets 

formand – det vil muligvis give nogle input til bestyrelsens arbejde. 
 
 
    Bernt Nielsen 
    referent 

 
 
 

 
 
 

 


