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1.

Protokol ved sekretæren.
Referat af mødet d. 30. nov. 2011 blev godkendt.

2. Orientering ved kassereren.
Budgetopfølgning blev fremlagt af kassereren.
Regnskab og budget følges fint, dog er der ikke brugt hele
budgettet på bestyrelsesmøder og temadage.
52 medlemmer af vandrådets 59 medlemmer har betalt kontingent for 2011,
resten d.v.s. 7 forespørges, hvorfor de ikke har betalt.
3. Eurofins - aftalen
Den nye aftale med Eurofins Miljø A/S er fremsendt til medlemsvandværkerne.
Desværre mangler der flere vandværker som ikke har underskrevet aftalen
og sendt den retur til Eurofins Miljø A/S.
Bestyrelsen formoder det skyldes, der ikke har været bestyrelsesmøde
i de pågældende vandværker. Derfor er det aftalt med Eurofins Miljø A/S, at
disse vandværker skal returnere aftalen senest 15. marts 2012, ellers skal
betale listepris for analyserne.
Vandrådet skriver til de medlems-vandværker, der endnu ikke har tilmeldt sig
Eurofins-aftalen, og orienterer om tidsfristen.
Der er også 1 vandværk, som har tilmeldt sig Eurofins-aftalen, men vandværket er
desværre ikke medlem af vandrådet på grund af manglende kontingentbetaling.
Dette vandværk vil blive kontaktet af Torben.
Vandrådet (Torben) vil skrive til samtlige vandværker, som ikke er medlem af
Vandrådet, og informere om denne aftale
4. Oplæg til godkendelse i h.t. aktivitetsplan
Oplægget til Beredskabsplanen blev gennemgået og
gruppen, der har udarbejdet oplæg til Beredskabsplan, fik ros for planen.
Dronningborg Vandværk skal udarbejde en beredskabsplan med Vandrådets
skabelon som redskab.
Torben udsender planen til medlemsvandværkerne.
En skabelon af planen vil senere blive udlagt på hjemmesiden, og
kan derefter downloades af vandværkerne.
5. Nye aktiviteter i h. t. aktivitetsplanen.
Planen blev til 2 nye aktiviteter – salgsbrev til ikke medlemmer og termografi
6. Gennemgang af arbejdsplanen
Arbejdsplanen blev gennemgået og justeret.
Torben udsender brev om hyppigheden af vandanalyser
7. Eventuelt
Langsommelig godkendelse af takstblade blev drøftet
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