
DVN nyhedsmail
September 2020

Til vandværksfolk, kontaktpersoner hos Vandråd og andre
interesserede

DVN orienterer om:   

1. Invitation til ”åben vandværk” hos Tirstrup d.
27/9 2020 fra kl. 10-13

2. Invitation til Grundvandets Venner – ”hjælp til
selvhjælp”

3. DVN´s idekatalog 2020
4. Hvorfor? – og anbefaling

1. Åben vandværk hos Tirstrup
Tag på tur til Tirstrup Vandværk søndag den 27/9 2020 fra kl.10-13.

Få unik viden om muligheder for alternative BNBO/indsatsplaner.
Et samarbejde mellem byens beboere og lokale landmænd om at redde sin kildeplads.

Hvorfor og hvordan og hvad kan det betyde for dit eget vandværk og om nye faglige
samarbejdsformer mellem landbrug og vandværker.

Det er hvad næste punkt Grundvandets Venner drejer sig om.

Læs mere på grundvandetsvenner.dk og husk tilmelding er senest onsdag d. 23/9.
 

2. Invitation til Grundvandets Venner - "hjælp til selvhjælp"
Som deltager i Grundvandets Venner får du mange fordele til små penge.

Unik viden, som du næppe får andre steder, om boringer, grundvand og vandværker
generelt.
Du får mulighed for at stille spørgsmål og dele din viden med andre vandværksfolk
og landmænd.
Det sker bl.a. ved deltagelse i en ”lukket facebookgruppe”  
Del dine data, oplysninger og viden om eget vandværk via nyt modul på
mitdrikkevand.dk – med et fint ord ”benchmarking”, hvor dit vandværks særlige
udfordringer, behov og udvikling i tilstand og nøgletal kan deles direkte mellem
vandværker. Et delprojekt under Grundvandets Venner.
Hjerm Vandværk går forrest med afprøvning i efteråret 2020.
Få et godt overblik over alle dine analyser og en nem oversigt med forklaringer på
vandværkets kontrolprogram. Dette sker også på mitdrikkevand.dk, som et

http://dvn.dk/
http://grundvandetsvenner.dk/
http://grundvandetsvenner.dk/


delprojekt under Grundvandets Venner.
Få en generel rabat hos DVN, som deltager og aktør i Grundvandets Venner – fx et
samlet tilbud på en nem og moderne hjemmeside integreret med jeres analyser
og andet som lovgivningen kræver.

Læs mere på grundvandetsvenner.dk
 

3. DVN's idekatalog 2020

Vi har lavet et e-katalog, som du kan åbne og finde inspiration i - se dvn.dk  
Nye muligheder for ”Coronasikre møder”
Vi bygger 130 m² kursuslokale hos DVN - med mulighed for overnatning i gårdens
stuehus.
Kombinere hygge, udflugt, ferie i naturen med Temakursus om eget vandværk -
(vælg selv tema)
Få svar på:
Hvad er Behovsstyret Indsatsplan?
Hvad særligt kan vore hjemmesider?
Hvad lærer bestyrelsen og vandværks-passer på vore kurser?

4. Hvorfor ? - en anbefaling fra mig
Vi befinder os i en tid, hvor mange synes, at centralisering er sagen. Det mener vi i DVN,
der skal reageres imod.
Ud over at det vil blive dyrt at nedlægge vandværker og kildepladser, er der en lang række
ulemper for de lokale samfund.
Hertil kommer at vores samfund har brug for enkle og bæredygtige løsninger, hvor
centralisering er det modsatte.
 

Vi har alle et eller flere idoler. 
På det vandfaglige område har vi meget at takke afdøde Kristen Simonsen for (mange årig
formand for Brovst Vandværk, Region Nord m.fl.).
Han lærte os om ”ordentlighed” og betydningen af fornuftige løsninger og folkelig
opbakning.
Kristen havde ”den gule førertrøje på”.
Den er nu givet videre til hans afløser Flemming Frost på Brovst Vand og Vandforsyningen
Brovst & Omegn, som nu også er formand for styregruppen i Grundvandets Venner.
På styregruppens vegne opfordrer og anbefaler vi ”alle gode kræfter” om opbakning til det
nye Grundvandets Venner.
Det kan du gøre ved at dele nyheden med andre i dit faglige netværk og tilmelde dig som
aktør/deltager i Grundvandets Venner.
 

Send gerne denne mail videre til andre, som du/I samarbejder med i jeres lokalområde
eller vandråd.

DVN deltager gerne i en Temaaften - fx om ovennævnte emner eller vælg selv dit tema.

http://grundvandetsvenner.dk/
http://dvn.dk/


Vi opfordrer alle vandværksfolk,
landmænd m.fl. til at tilmelde sig
nyhedbrev på sitet vandguiden.dk

Jørgen Krogh Andersen
Hydrogeolog i DVN
 
Du kan finde mere information og eksempler på følgende hjemmesider: ”dvn.dk,
vandguiden.dk og mitdrikkevand.dk”.

DVN er medlem af Danske Vandværker   
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