VANDRÅD – RANDERS
Bestyrelsesmøde d. 31. august 2011 – kl. 19,00 på Hvidsten Kro
Dagsorden / referat

1.

Protokol ved sekretæren.
Referat af mødet d. 14. juni 2011 blev godkendt

2. Orientering ved kassereren.
Budgetopfølgning omdelt og gennemgået.
3. Forretningsorden.
Forretningsorden vil blive lagt på FVD s hjemmeside,
når den er underskrevet af bestyrelsen.
4. Mail-adresser
Torben fremlagde medlemsadresserne på vandværkerne.
Brevene sendes til vandværkets kontaktperson,
også til formanden, såfremt vedkommende ikke er kontaktperson.
5.

6.

Medlemsvandværker på hjemmesiden.
Man kan se medlemsvandværkerne på hjemmesiden under regnskab.
.
Forbruger og økonomistyring.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som evt. kunne hjælpe vandværkerne
med bl. a. opstilling af regnskaber, takstblade m.v. for de vandværker
som måske ikke har kapacitet til de kontormæssige opgaver.
Evt. kunne Havndal, Kristrup eller Langå udføre regnskaber for vandværkerne.

7.

Betalingsvedtægter – Randers Spildevand A/S.
Efter møde i arbejdsgruppen blev det vedtaget, at der ikke foretages yderligere.

8.

Regulativ for vandværker i Randers Kommune.
Der afholdtes møde med Randers Kommune d. 26. aug. om indholdet af brev fra
Kommunens jurist. Aftalen blev, efter diskussion med repræsentanter fra
Teknisk Forvaltning og præcisering af nogle fortolkninger, at Teknisk Forvaltning indstiller
regulativet til godkendelse i Teknisk Udvalg og derefter i Økonomiudvalget/Byrådet

9.

Arbejdsplan blev gennemgået.
Der forsøges indkaldt til møde med Randers Spildevand A/S i uge 38
angående betaling/fornyelse af aftaler om måleraflæsning, idet nuværende
aftaler udløber d. 31-12-2011.

.

10. Temadag.
Der forsøges arrangeret en Temadag sammen med Verdo.
Verdo kunne evt. fremvise en af deres pumpestationer og orientere om deres
tekn. erfaring, lækagesporing m.m. og hvad de evt. kunne hjælpe os med.
Aanlysefirma – evt. eurofins – orientere om hvordan man læser en vandanalyse.
Vandrådet betaler fortæring, hvis Verdo lægger lokaler til.
11. Evt.
Vandværkerne kan se deres forsyningsområde på Randers Kommunes hjemmeside.
Husk at indberette til kommunen, når der tilkobles nye forbrugere.
Næste møde d. 30. november 2011.

Bernt Nielsen/ref.

