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NYHEDSBREV
Kære medlemmer af
Vandråd Randers
Hermed sidste nyhedsbrev før
sommerferien

Konstitueringen efter
generalforsamling
Formand:
Michael Mose – Kristrup
Vandværk
Næstformand:
Anker Boje – Uggelhuse
Vandværk
Kasserer:
Lonnie Juncher – Langå
Vandværk
Sekretær:
Bernt Nielsen – Gassum
Vandværk
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Backhausen – Spentrup
Vandværk
Carsten Olsen – Strømmens
Vandværk
Leif Sørensen – Værum
Vandværk

Persondataforordning
EU har udstedt en forordning
om persondatabeskyttelse.
Denne er ved at blive
implementeret i dansk
lovgivning og skal gælde fra den
25. maj 2018. Vi har derfor fået
tilsagn fra Danske Vandværker
om at de sender en over til os
for at orientere om denne og
hvilke konsekvenser dette får
for vandværkerne. I kan
allerede nu hente diverse

skabeloner på Danske
Vandværkers hjemmeside. Vi
holder derfor en temaaften den
27. november 2017 kl. 18.30,
stedet kommer sammen med
invitationen senere, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

Målerkontrol
Vandrådet har indgået en aftale
med Kamstrup om
målerkontrol. Aftalen er
vedhæftet dette nyhedsbrev og
det er frit for jer at benytte jer
af den.

Måleraflæsningssystemet
Ready & hosting
Lidt mere Kamstrup. 10
vandværker er gået sammen
om Kamstrups
aflæsningssystem Ready og
hosting hos Kamstrup. Ved at
gå sammen kan vandværkerne
faktisk få løsningen til en
særdeles favorabel pris.
Kontakt eventuelt Lonnie –
Langå Vandværk og hør mere.

Medlemsfordele
Vandrådet har indgået følgende
aftaler:
Energi Danmark – indkøb af el
Eurofins – udtagelse og
analysering af vandanalyser
Envidan – koordineringsplan
Kamstrup – aftale om
målerkontrol
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Navneforvirring
Som I måske har lagt mærke til,
så er der pludselig opstået et
Vandråd mere i kommunen.
Det sidst tilkomne skal operere
med kulturelle arrangementer.
Vi har derfor henvendt os til
dem og bedt dem om at ændre
navn. De har meldt tilbage til os
at når første arrangement er
overstået vil de ændre deres
navn.
Disse var ordene for denne
gang. I er altid velkomne til at
henvende jer til bestyrelsen
med konkrete ønsker hvad
Vandrådet skal arbejde med.
Med venlig hilsen
Vandråd Randers

