
 
RANDERS  -  VANDRÅD 

 _____________________________________________ 

  

Bestyrelsesmøde d. 26. november 2014  - kl. 18.00 på Hvidsten Kro 
 

  

Dagsorden/ referat: 

 fraværende:  ingen 

   

 Inden mødets start bød formanden velkommen til det nye 

 bestyrelsesmedlem - Leif Sørensen, Værum.  

 

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde. 

    Referatet blev godkendt og underskrevet. 

     

2. Orientering ved formanden. 

    Formanden omtalte møde med kommunen ang. indsatsplanlægning 

    for vandværkerne i den nordlige del af Randers Kommune. 

    De berørte vandværker havde haft møde med kommunale repræsentanter 

    og fik mulighed for at kommentere oplægget, og igen mulighed senere, 

    når der bliver fremsendt oplæg. 

           De resterende vandværker vil blive indkaldt senere. 

 

3.    Økonomisk status. 

           Kassereren fremlagde status pr. d.d. som viser et resultat på kr. 7.816,00. 

 

4.    Orientering fra sekretær. 

           Der blev udleveret en kopi af den underskrevne forretningsorden. 

           Forretningsorden er også lagt på FVDs hjemmeside. 

 

5.    Evaluering af medlemsmøde ang. BNBO. 

           Der var flot fremmøde, hvor vandværkernes deltagere, fik en god orientering. 

           FVD ved Pernille Weile, advarede mod, at indgå frivillige BNBO aftaler. 

           Jan Hansen, Randers Kommune, orienterede lidt fra kommunen.  

 

6.   Orientering fra udvalgene. 

          Takstblad/takstregulativ: 

 Der blev orienteret om et møde med Randers Kommune. 

 De nye vejledninger var klar til brug i juni 2014, indeholder  ikke større 

ændringer, herefter vil skabelonen blive klargjort af Vandrådet, 

dog finder Vandrådet oplægget fra kommunen alt for omfattende og  

ikke i overensstemmelse med Naturstyrelsens eksempel. 

Der fremsendes nyt forslag til kommunen, d.v.s. den skabelon der findes 

i Naturstyrelsens vejledning. 

          Randers Spildevand: 

 Drøftelse med Randers Spildevand om betaling af måleraflæsninger 

 fortsætter i det nye år. 

          Vandanalyser: 

 Der er udsendt opfordring til følgende analysefirmaer: 

 Eurofins Miljø A/S - Analytech Miljølaboratorium  A/S og 

 VBM Laboratoriet A/S om afgivelse af tilbud på foretagelse 

 af vandanalyser fra 1. januar 2015. 

 Tilbud skal være afgivet senest 10. dec. 2014. 

           Regulativ og Vedtægter: 

 Tages op til senere behandling. 



 

7.   Næste møde: 

            Tirsdag d. 10. februar - kl. 18,30 - (på Vandværksvej) 

 

8.    Eventuelt. 

            Hvad gør de vandværker som ikke har været på kurser? 

            Evt. oprettelse af Randers Vandråds egen hjemmeside? 

 

  

 

        Bernt Nielsen/ref. 

 


