VANDRÅD – RANDERS
Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 – kl. 19,00 på Hvidsten Kro
Dagsorden / referat

fraværende: Peter G. Nielsen
Formanden - Peder Jørgensen - bød de nye bestyrelsesmedlemmer
Christen Mørup, Anker Bøje og Svend Aage Hansen - velkommen til
bestyrelsesarbejdet.
De nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forretningsorden
på næste møde.
1.

2.

Konstituering.
Formand: Peder Jørgensen
Næstformand: Bernt Nielsen
Sekretær: Bernt Nielsen
Kasserer: Peter G. Nielsen
Protokol ved sekretær.
Referat fra sidste møde godkendt

3 . Orientering ved kassereren.
Jørgen Skjøt fremlagde budgetopfølgning på kassererens vegne.
Der havde været udgifter indtil d.d. på kr. 14.676,00 hvilket stemte
fint i forhold til budgettet.
Kassereren vil gerne have alle bestyrelsesmedlemmers CPR numre til næste møde.
Udbyhøj - Sødring - Sønderbæk - Linde mangler kontingentindbetaling.
4.

Evaluering af generalforsamlingen d. 22. maj 2013.
Formanden oplyste, at generalforsamlingen var foregået i god ro og orden, med
en god debat.
Bl. a. blev der drøftet en ny struktur på bestyrelsessammensætning,
evt. færre bestyrelsesmedlemmer og alle valgt blandt deltagerne på generalforsamlingen.
En mulig løsning var måske med seks valgt fra de gamle kommuneområder og
fem valgt på generalforsamlingen blandt deltagerne.
Bestyrelsen mener ikke der skal være færre bestyrelsesmedlemmer,
idet arbejdsbyrden ville blive for stor, særlig når man stort udvalgsarbejde.

5.

Vandforsyningsplan 2013.
Vandforsyningsplanen vil blive forelagt for Byrådet d. 17. juni 2013.
Oplægget til planen været drøftet med Vandrådet og dialogmøder med
vandværkerne og derefter ude til høring fra 18. marts til d. 14. maj 2013.
Oplægget blev diskuteret på bestyrelsesmødet, idet der bl. a. er nogle problemer
med forsyningsområder mellem Verdo og Dronningborg Vandværk.
.

6. Tilbud om økonomi- og forbrugersystemer til vandværker.
Der foreligger tilbud fra Kristrup Vandværk om administrativ hjælp
til vandværkerne
7. Standardvedtægter.
Torben Bøgh Nielsen arbejder videre med oplægget, men savner stadig nogle
nuværende vedtægter fra vandværkerne
8. Skabelon til takstblad.
Skabelonen som var fremlagt på generalforsamlingen forelægges for kommunen
på er møde i august måned.
9. Temadag
Der afholdes en Temaaften i september måned.
Regionsformanden kontaktes. Der forespørges, om han vil orientere
vandværksbestyrelserne om de nye ledelses, drift af vandforsyninger og hygiejnekurser.
Der forventes oplæg om hvilke hygiejniske forhold vi skal have på vandværkerne,
idet vand fra vandværkerne betragtes som levnedsmiddel.
10. Aktivitetsplan.
Planen blev gennemgået/revideret og bliver lagt på hjemmesiden.
11. Arbejdsplan.
Planen blev gennemgået/revideret og bliver lagt på hjemmesiden.
12. Eventuelt.
Randers Spildevand efterlyser manglende underskrifter, fra de vandværker
som har tilsluttet sig modul 2 og 4 på aftalerne mellem
Vandrådet og Randers Spildevand.
Næste møde: Onsdag d. 28. august 2013.
Bernt Nielsen
referent

