VANDRÅD – RANDERS
Bestyrelsesmøde d. 28. august 2013 – kl. 19,00 på Hvidsten Kro
Dagsorden / referat
fraværende: Niels Jørn Madsen, Martin Pedersen

1.

Protokol ved sekretær.
Referat fra sidste møde godkendt.

2.

Orientering ved kassereren.
Peter G. Nielsen fremlagde budgetopfølgning pr. 28. august.
Der havde været udgifter indtil d.d. på kr. 15.818,00 hvilket stemte
fint i forhold til budgettet.

3.

Standardvedtægter.
Torben Bøgh Nielsen oplyste, at udvalgets reviderede oplæg til standardvedtægter
vil blive udsendt til bestyrelsen og fremlagt på næste møde.

4.

Skabelon til takstblad.
Formanden omtalte udvalgets møde med Randers Kommune.
Jørgen Skjøt forelagde udvalgets oplæg for Kommunens repræsentanter.
Oplægget gav nogen diskussion, særlig området med opkrævning af målerafgifter,
idet kommunens repræsentanter mente målerafgifter hørte under den faste afgift.
Bestyrelsen sender nu oplægget ( incl. målerafgifter) til godkendelse i Kommunen.

.

5. Temadag.
Forslag til temadag blev fremlagt, og man blev enige om en Tema-aften i Randers.
Aftenen vil foregå med et oplæg af formanden i Region Midt, Niels Chr. Ravn,
om ledelsessystemer, drifts-og hygiejnekurser, samt Boringsnære beskyttelse
zoner - BNBO-områder.
Mødet vil foregå først i oktober, iflg. aftale med indlederen, Niels Chr. Ravn,
Region Midt, på Fjordgården, Fjordvej 15, Randers.
6. Model 4, Randers Spildevand
Der vil blive indkaldt til møde hos Randers Spildevand for de vandværker
som bruger model 4 for opkrævning af spildevandsafgifter.
Randers Spildevand har fremlagt et udkast for nye betalingsregler for spildevandafgifter
fra 2014, hvilket indebærer en fast afgift + en variabel afgift. Dette skyldes en ny
lov af 4. juli 2013 som har afsæt i regeringens vækstpakke.

7. Info om BNBO
Kommunen har hyret fa. Alectia til udarbejdelse af de nye planer om Boringsnære
beskyttelsesområder d.v.s. 300 m grænsen m.m.
Vandværkerne vil senere blive indkaldt til orientering på Rådhuset om følgerne af disse
grænser, erstatningskrav m.m.

8. Aktivitetsplan.
Planen blev gennemgået og revideret.

9.

10.

Arbejdsplan.
Planen blev gennemgået og revideret.

Eventuelt.
Næste møde: Onsdag d. 27. november 2013

