VANDRÅD - RANDERS
Bestyrelsesmøde d. 19. februar 2014 - kl. 19.00 på Hvidsten Kro
Dagsorden / referat:
fraværende: Christen Mørup, Niels Jørgen Madsen, Torben Bøgh Nielsen
1. Protokol ved sekretær.
Referat fra sidste møde godkendt.
2. Orientering ved kassereren.
Peter G. Nielsen fremlagde budgetopfølgning pr. 31. dec.2013
Der er p.t. et overskud på kr. 1.699,00, hvilket skyldes at der
er brugt færre penge til afholdelse af temadage og andre
arrangementer til forhold til budgettet.
Der er p.t. aktiver for kr. 48.719,00 - d.v.s. bankbeholdning (kr. 44.701,00)
og tilgodehavende kontingenter (kr. 4.018,00)

3. Orientering ved formanden.
Formanden omtalte møde med Randers Kommune d. 10. jan. 2014.
Vejledning om takster for vand har været i høring siden 13. nov. 2013,
det er p.t. usikkert hvornår den endelige udgave forelægger.
Vejledning om nyt normalregulativ har været i høring siden 13. nov. 2013,
det er også usikkert hvornår endelig udgave forelægger, hvilket kan give
anledning til ændringer i Vandrådets fælles regulativ fra 2011.
Der blev på mødet orienteret om boringsnære beskyttelseområder
for vandværkerne. Planerne er p.t. under revision om status med henblik
på koordination af indsatsplanlægningen.
Naturstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger
blev udsendt d. 8. februar 2013. Vejledningen er i høring til d. 14. marts 2014.
Kvalitetssikring skal være indført senest d. 31. dec. 2014 for vandværker som
leverer mere end 17.000 m3 årlig. Kommunen har tilsynet med kvalitetssikring.
Kommunen udsender brev til de berørte vandværker ang. form og indhold som
skal bruges for dokumentation af den indførte kvalitetssikring.
Kommunen påbegynder snarest indsatsplanlægning for det nordlige område.
Som det første skal der nedsættes et koordinationsforum og der skal ske
en politisk afklaring om omfang og indhold af indsatplanlægning
og udpegning af BNBO.
Randers Kommune foreslår oprettelse af Koordinationsforum, med deltagelse
bl.a. af vandværkerne. Vandrådet har valgt Erik Backhausen som medlem
af ovennævnte forum.
Randers Spildevand har indrykket annonce i ugeaviserne for nyt takstblad
for 2014.
F.V.D. besvares, at vandværkerne i Randers Kommune i dag har 4 moduler
til betaling for aflevering af måleraflæsninger.
Formanden foreslog, at D.V.N. inviteres til Vandrådets generalforsamling
i maj måned. D.V.N. bedes fremlægge hvordan man kører sine kurser og
hvad de indeholder. Forslaget blev godkendt.

4. Standardvedtægter.
Sagen udsættes, der fremlægges færdigt oplæg inden næste møde.
5. Oplæg til nye aftaler med Randers Spildevand.
En arbejdsgruppe havde nærlæst Modul 2 fra Randers Spildevand og afdækket
de ”indsnævringer”, Randers Spildevand havde indarbejdet.
Problematikkenerne omkring de 2 moduler var opdelt i 2 hovedpunkter
1. betaling for indformation etc.
2. øvrige bestemmelser.
Disse 2 punkter blev præsenteret af arbejdsgruppen og drøftet.
6. Administrationshjælp til vandværker.
Peter kontakter Kristrup Vandværk for at høre,
om der har været henvendelse om administrationshjælp
fra vandværkerne.
7. Underskrifter af forretningsorden.
Udsættes til efter generalforsamlingen.

8.

Valgprocedure til generalforsamling.
Oplæg om ændring af bestyrelsessammensætning
blev henlagt til senere.

9.

Aktivitetsplan.
Planen blev gennemgået og revideret.

10. Arbejdsplan.
Planen blev gennemgået og revideret.
11. Eventuelt.
Intet.
Næste møde: Tirsdag d. 29. april 2014.
Generalforsamling: Onsdag d. 21. maj 2014.
Bernt Nielsen/ref.

