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REFERAT af  bestyrelsesmøde den 16.02.11 kl. 19:00
på Hvidsten Kro, Mariagervej 450, 8981 Spentrup.

Til stede: Peder Jørgensen, Helsted Vandværk (Randers Kommune)
Bernt Nielsen, Gassum Vandværk (Purhus Kommune)
Erik Backhausen, Spentrup Vandværk (Purhus Kommune)
Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup Vandv. (Sønderhald Kommune)
Niels Jørn Madsen, Dronningborg Vandv. (Randers Kommune)
Poul Pedersen, Gjerlev Vandværk (Nørhald Kommune)
Poul Flak, Lindbjerg Vandværk (Nørhald Kommune)
Peter G. Nielsen, Værum Vandværk (Langå Kommune)
Jørgen Skjøt, Assentoft Vandværk (Sønderhald Kommune)

Afbud: Anders Peter Sørensen, Frisenvold Vandv. (Langå Kommune)
Henning Nielsen, Havndal Vandv., (Mariager Komm.) (frav. u/ afb.)

1. Protokol.
Referater af de seneste to bestyrelsesmøder foreligger ikke på nuværende tidspunkt.
Der henvises i den forbindelse til det, der er anført under næste punkt på dagsor-
denen.

I sekretærens fravær blev Jørgen Skjøt udpeget til referent fra dagens møde.

2. Vandrådets hjemmeside hos FVD.
Formanden gjorde indledningsvis opmærksom på, at følgende punkter mangler at
blive opdateret på vor hjemmeside hos FVD:

• Erfa gruppen skal slettes
• Vandrådets vedtægter skal ajourføres
• Arbejdsplanen skal ajourføres
• Referater af generalforsamlingerne den 18.05.10 og 09.06.10 mangler
• Referater af bestyrelsesmøderne den 09.06.10, 11.08.10 og 28.09.10 mangler
• Regnskabet for 2009 mangler
• Budget for 2010 mangler

Formanden spurgte til hvad vi gør for at få tingene optimeret og derigennem undgå
den helt store skideballe fra medlemsvandværkerne i forbindelse med den kom-
mende ordinære generalforsamling. Der har på de foregående generalforsamlinger
været fremført kritik af at Vandrådet informerede for lidt om hvad vi foretager os.

Det blev besluttet at Peder Jørgensen tager kontakt til Henning Nielsen for at drøfte
situationen og få en plan for i hvilken takt bestyrelsen kan forvente at hjemmesiden
hos FVD bliver opdateret.



-  -2

3. Orientering ved kassereren.
Budgetopfølgningen pr. 31. december 2010 blev uddelt og gennemgået af kasse-
reren. Budgetopfølgningen viser et samlet underskud i 2010 på DKK -786 mod et
budgetteret underskud for regnskabsåret 2010 på DKK -12.000. De samlede
kontingent- og renteindtægter andrager DKK 33.549 mod en forventet indtægt på
DKK 34.000. Forbedringen i forhold til budgettet er således opnået ved besparelser
på omkostningssiden, idet der alene er afholdt omkostninger for DKK 34.334 mod
en budgetramme på DKK 46.000. I den forbindelse blev bestyrelsen orienteret om,
at omkostningerne til kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne indeholdt et
skøn, idet ikke alle bestyrelsesmedlemmer endnu havde afleveret deres kørselsregn-
skab for 2010. Der blev opfordret til at de manglende kørselsregnskaber straks skal
indsendes til kassereren, ligesom det blev godkendt at der naturligvis skal udbetales
kørselsgodtgørelse til Kaj Knudsen og Jørn Sminge frem til og med den ordinære
generalforsamling i maj 2010.

Gennemgangen af budgetopfølgningen gav ikke anledning til bemærkninger. Udkast
til endeligt årsregnskab for 2010 for Vandrådet bliver fremlagt til bestyrelsens gen-
nemgang på næste bestyrelsesmøde i april 2011.

Dernæst fik bestyrelsen udleveret en oversigt over de samlede kontingentindbeta-
linger i 2010. Vi kan konstatere at vi sammenlignet med sidste år mangler kontin-
gentindbetalinger fra Fyrrebakkens Vandværk, Sønderbæk Vandværk og Linde
Vandværk. Alle øvrige medlemmer har indbetalt deres kontingent. Vi har således for
nuværende 56 medlemsvandværker. Det blev besluttet at Peder Jørgensen venter ca.
14 dage med at give meddelelse til Eurofins om at de nævnte vandværker ikke
længere kan være omfattet af rabataftalen. Efter bestyrelsesmødet har vi modtaget
kontingentindbetaling for 2010 fra Fyrrebakken og Sønderbæk vandværker.

Endvidere fremlagde kassereren et udkast til budget for kalenderåret 2011. Udkastet
gennemgås på næste bestyrelsesmøde, når medlemmerne har haft lejlighed til at
vurdere budgetudkastet.

4. Orientering ved formanden.
Formanden udtrykte skuffelse over at kun 17 vandværker af vore 56 medlems-
vandværker havde formået at udfylde skemaet med oplysninger om størrelsen af
deres vandbrug og elforbrug, samt oplysninger om antal målere m.v. i de respektive
vandværker. Formanden spurgte til om den fåtallige tilbagemelding var et resultat af
manglende interesse fra vore medlemsvandværkers side, eller skemaet ikke har
været tilstrækkelig informativt til at medlemsvandværkerne har været i stand til at
udfylde det. Det blev besluttet at Torben udsender reminder med anmodning om
flere data.

Formanden har skrevet til beredskabsdirektøren om gennemgang af brandhaner.
Beredskabsdirektøren har i sit svar beklaget de gener som nogle vandværker har haft
i forbindelse med gennemgang og test af brandhanerne og han lovede at der frem-
over vil blive gjort en ekstra indsats fra deres side for at optimere informations-
niveauet. Der er således blev lovet bod og bedring og vi forventer at de fremover
udarbejder en plan for det videre testarbejde. Bestyrelsen tager sagen til efterretning.
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34 af vore vandværker har for nuværende en vandindvindingstilladelse, der er
udløbet allerede i kalenderåret 2010. Jan Hansen, Randers Kommune, har meddelt at
kommunen udskyder behandlingen indtil marts måned i år, når de har modtaget alle
indberetningerne om solgte og oppumpede mængder for kalenderåret 2010. Det er
principielt ikke tilfredsstillende at 34 vandværker i Randers kommune ikke har pa-
pirerne i orden. Bestyrelsen besluttede at vente på at Jan Hansen melder tilbage til
Vandrådet.

Vi har modtaget et brev fra Verdo, hvori de indledningsvis beklager den sene
tilbagemelding på vores opfordring til igen at indtræde i Vandrådet. De oplyser, at
sagen har været drøftet internt i Verdo og at de vil foreslå at der afholdes et møde
mellem repræsentanter for Vandrådet og Verdo. Vi tager udfordringen op og det
blev besluttet at Peder Jørgensen, Bernt Nielsen og Erik Backhausen deltager i
mødet med Verdo. Peder Jørgensen tager kontakt til Verdo med henblik på
etablering af møde.

Randers Spildevand har som bekendt udsendt en meddelelse til samtlige vandværker
i Randers kommune, om at de ønskede at de nuværende aftaler om indrapportering
og administration forlænges med 1 år, så de løber uændret (bortset fra prisregule-
ringen) frem til den 31. december 2011. Vandrådet var informeret forud og der har
været en god dialog om meddelelsens indhold forud for udsendelsen. Vi skal derfor
snart i arbejdstøjet med henblik på at få genforhandlet aftalerne, så de nye aftaler er
på plads i god tid inden den 31. december 2011. Der må forventes en del ønsker til
ændringer fra modpartens side.

Vi har rettet henvendelse til Randers Kommune og forespurgt til hvad kommunen
har anvendt de 6,50 øre, som er kommunens andel af den samlede opkrævning af
gebyr til grundvandsbeskyttelse m.v. Kommunen har oplyst, at de samlede indtægter
andrager DKK 492.000 og at kommunen heraf har anvendt DKK 430.000 til forskel-
lige interne ressourcer. Det må konkluderes at den noget vattede tilbagemelding ikke
giver grundlag for at vi på vegne af vore medlemsvandværker kan kræve beløbene
tilbagebetalt. Bestyrelsen tager tilbagemeldingen til efterretning.

Vandrådet har modtaget en mail fra et nyt laboratorium – All Control - der tilbyder
at udtage prøver og foretage kontrol af vandprøverne. Det blev besluttet at Bernt og
Peder tager informationen med, når der inden 31. december 2011 skal forhandles
nye aftaler med Eurofins.

Med hensyn til Kommunens gennemgang og godkendelse af vort udkast til regulativ
har Jan Hansen (RK) informeret os om at han i uge 5 har udarbejdet et internt notat
med sine bemærkninger til vort udkast til regulativ. Jan Hansen oplyser, at der ikke
et tale om noget alvorligt, men at han gerne vil have lejlighed til at vende det internt
i Kommunen med Ove Nørregaard og en af kommunens jurister. Bestyrelsen
besluttede at afvente den snarlige tilbagemelding fra Jan Hansen.

5. Temadagen.
Formanden indledte med at takke Dronningborg Vandværk for værtskabet og arran-
gementet. Det havde været en rigtig god dag. Der var også rosende ord fra flere
bestyrelsesmedlemmer, der alle gav udtryk for at det havde været et helt igennem
godt arrangement.
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Temadagen havde deltagelse af 37 personer, der repræsenterer 18 vandværker,
hvoraf de 10 vandværker har en repræsentant i Vandrådets bestyrelse. Bestyrelsen
havde herefter en drøftelse af hvordan vi når bredere ud til vore medlemsvandværker
og får flere til at deltage. Bestyrelsen konkluderede at vi må prøve os frem med flere
arrangementer og at de positive tilkendegivelser skal spredes blandt andet gennem
de ordinære generalforsamlinger.

6. Beredskabsplaner.
Formanden efterlyste en tilkendegivelse fra medlemmerne af Vandrådets bestyrelse
om beredskabsplaner var noget som man fortsat ønskede at der blev arbejdet med i
Vandrådets regi og havde i den forbindelse modtaget nogle tilbud på omkostning-
erne til etablering af en hovedplan (overordnet plan) og detailplaner med indivi-
duelle beredskabsplaner.

Det er et krav i lovgivningen at hvert vandværk har en beredskabsplan. Poul Flak
gjorde i den forbindelse opmærksom på at mange af vore medlemsvandværker ikke
var bekendt med rabatordningen med Eurofins og at der givetvis var mange af de
samme vandværker, der heller ikke var klar over at der var et lovkrav om at hvert
vandværk skal udarbejde en beredskabsplan. Erik Backhausen meldte klart ud at
man fra Spentrup Vandværks side ikke var interesseret i et sådan arbejde, idet man
allerede havde sin egen beredskabsplan.

Randers Kommune har meddelt at de ikke deltager i et samarbejde med Vandrådet.
Kommunen udarbejder ifølge Jan Hansen deres egen plan. Bestyrelsen besluttede at
det er noget vi skal arbejde videre med og i den forbindelse vil vi skele til det
arbejde som Hjørring Kommune har gjort. Der blev nedsat en arbejdsgruppe
bestående med Peter G. Nielsen, Erik Backhausen og Niels Jørn Madsen med
førstnævnte som ansvarlig.

De indhentede tilbud på omkostninger til udarbejdelse af beredskabsplaner ser
således ud:

• Rambøll: DKK 40.000 – 60.000 for udarbejdelse af en fælles beredskabsplan og
DKK 4.500 pr. år pr. vandværk i opdateringsabonnement.

• Et andet tilbud lyder på DKK 5.000 i opstartsgebyr og DKK 1.000 i abonnement
pr. år for opdatering af hovedplanen og et opstartsgebyr på DKK 1.000 og et
årligt abonnement på DKK 50 for hver detailplan.

7. Blue Idea.
Dronningborg Vandværk har besluttet at tilmelde sig systemet Blue Idea til infor-
mation af vandværkets interessenter og bestyrelsen i tilfælde af sprængninger på
ledningsnettet eller til information om ledningsarbejder med videre, som medfører
lukning af vandforsyningen i en periode. I sådanne tilfælde sender systemet en SMS
til de berørte interessenter og medlemmerne af vandværkets bestyrelse. Det koster
ca. DKK 6.000 pr. år samt almindelig SMS-takst for de udsendte meddelelser.

Det største problem med anvendelsen af Blue Idea og lignende systemer er datavask,
så vandværket sikrer at man er i besiddelse af opdaterede data om medlemmernes
mobiltelefoner. Skal man være sikker på altid at have korrekte data, skal der
foretages datavask flere gange årligt. Prisen for én datavask er ca. DKK 750.
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Til sammenligning kan nævnes at Microwa udbyder et lignende system til varsling
af ændringer i vandforsyningen. Dette system koster DKK 75 pr. mdr. + DKK 25 for
hver 100 interessenter pr. mdr. Til sammenligning vil dette system koste Dronning-
borg Vandværk ca. DKK 700 – 800 pr. mdr.

Bestyrelsen besluttede at vi vil opfordre medlemsvandværkerne til selv at arbejde
videre med en eventuel implementering af et sådant system til varsling af forstyr-
relser eller ændringer i vandforsyningen. Det kommer som følge heraf ikke med på
bestyrelsens arbejdsplan. Vi nøjes med at give et godt råd og det blev besluttet at
Torben Bøgh Nielsen udsender information herom med henvisning til relevante
hjemmesider, hvor de enkelte vandværker kan finde yderligere informationer, eller
henviser til Dronningborg Vandværk.

8. Arbejdsplanen.
Arbejdsplanen blev herefter opdateret som følger:

• Punkt 3 - Står stille og som følge heraf slettes / udgår det.
• Punkt 4 - Vi henviser til Randers kommunes hjemmeside og meddelelse til

vandværkerne herom, hvorefter dette punkt er afsluttet. Torben sørger for
information herom.

• Punkt 5 - Afventer som tidligere anført en tilbagemelding fra Jan Hansen,
Randers Kommune.

• Punkt 6 - Afventer en tilbagemelding fra Jan Hansen, Randers Kommune.
• Punkt 7 – Tages op som et punkt på den ordinære generalforsamling at Randers

kommune kommer med et oplæg, som vi hver især kan arbejde videre med.
• Punkt 9 – Bestyrelsen for Vandrådet sørger for udarbejdelse af skabeloner, som

de enkelte medlemsvandværker, så kan arbejde videre med.
• Punkt 10 - Afventer at der kommer flere indberetninger fra medlemsvandværker,

så vi får et tilstrækkeligt arbejdsgrundlag.
• Punkt 16 – Bernt og Peder tager dette op inden 31. december 2010.

9. Forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsen foretog en første og sidste gennemgang af Torbens udkast til forret-
ningsorden for bestyrelsen i Vandrådet. Der indkom nogle forslag til redaktionelle
rettelser i det foreliggende udkast og Torben Bøgh Nielsen retter dette til inden
næste møde. Bestyrelsen har herefter godkendt forretningsordenen, som herefter
underskrives på næste bestyrelsesmøde.

10. Regionsvandrådsmøde.
Regionsmødet i Låsby havde deltagelse af 4 medlemmer af Vandrådets bestyrelse.
Randers kommune var inviteret med til mødet, men havde ikke ressourcer til
deltagelse heri.

Den øvrige del af Vandrådets bestyrelse blev kort orienteret om indholdet af mødet,
og i den forbindelse kan nævnes, at Hjørring Kommune deltager i bestyrelses-
møderne i deres Vandråd, at Herning Kommune snart har afsluttet deres arbejde med
udarbejdelse af digitale kort og at en ide til et kommende arrangement fra vores side
kunne være at etablere et rollespil om beredskabsplaner.
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11. Eventuelt.
Det blev oplyst, at Randers kommune i Gjerlev Vandværks forsyningsområde har
fjernet pumpestationsmålerne uden tilladelse eller forudgående information til
vandværket. Det blev oplyst at andre vandværker har modtaget meddelelse herom
inden de blev fjernet, hvorfor det blev konkluderet at der måtte være tale om en
enkeltstående forglemmelse fra kommunens side.

Assentoft Vandværk spurgte til reglerne for genetablering af asfaltbelægning på
områder, hvor vandværkerne har gravet i forbindelse med ledningsarbejder.
Formanden kunne oplyse at aftalerne i ”gammel” Randers kommune er at
entreprenøren skal lægge et midlertidigt lag asfalt, som kommunen senere kommer
og skræller af og erstatter af et pænt lag. Jørgen Skjøt spurgte til lovgrundlag og
afrapporteringen af samme, idet Randers kommune ikke havde informeret nytil-
komne vandværker om denne fremgangsmåde. Randers kommune har blot uden
information udstedt fakturaer til vandværket på det af dem udførte arbejde. Det blev
besluttet at Assentoft Vandværk selv retter henvendelse til Randers kommune med
anmodning om at få reglerne dokumenteret, hvorefter der kan rapporteres tilbage til
Vandrådet.

12. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 13. april 2011 kl. 18.30 (bemærk
tidspunktet) på Hvidsten Kro.

13. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes den 25. maj 2011 kl. 19.00 på Restaurant
Skovbakken, Østervangsvej 1a, 8900 Randers C.

13.03.2011

Jørgen Skjøt


