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MØDEREFERAT 
 

Dato og tid:  Sted:  

Fredag, den 6. marts 2014 kl. 10.00 

Djurs Vand  

Chr. Winters Vej 13 

Ebeltoft 

Deltagere:  

Bestyrelsen: 

 Sven Weel Jensen 

 Stig Kristensen 

 Kurt Jensen 

 Mogens Lübker (referent) 

 Aage Nielsen 

Sekretariat 

 Tonny Sædam Frandsen 

Bilag: Ingen 

 

Mødets dagsorden: 

Bestyrelsesmøde i Syddjurs Vandråd, med flg. dagsorden: 
1) Referat fra sidste bestyrelsesmøder (6.10.2014 og 12.12.2014) 
2) Gensidig orientering og opfølgning 
3) Indsatsområder 

a. Opfølgning på møde med kommunen den 21.10.2014 
b. Kommunens møde med vandværkerne den 5.5.2015 

·         Beredskabsplan 
·         Tematilsyn med rentvandsbeholdere 
·         Opfølgning på hygiejne kursus 
·         Indvindingstilladelser – det videre forløb 
·         Digital takstblad 

c. Måleroplysninger til spildevand 
d. Andre områder 

4) Forslag til kommende aktiviteter i 2015, herunder forslag til datoer. 
a. Udstillingen i Års den 20 marts 
b. Vandværkernes økonomi, økonomistyring, jura etc. 
c. Jupiter/GEUS opdatering.  
d. Andet 

5) Repræsentantskabsmødet 
a. Medlemssituationen 
b. Økonomi – foreløbigt regnskab 
c. Valg 

(1) Kurt, Stig, og Aage (Sørens plads) 
(2) Suppleant – pladsen vakant 
(3) Revisor Henning Ibsen (ønsker formentlig ikke genvalg) 
(4) Revisorsuppleant: Jørgen Sørensen (foreslås som revisor – ny suppleant. 

d. Fagligt indlæg. Synnøve fra Eurofins har givet tilsagn 
e. Skal vi lave et politisk indlæg om fremtiden for Vandværkerne i Syddjurs – evt. debat 

mellem Per Dalgaard og Kim Lykke Jensen – jf. avisdebat. 
6) Eventuelt 
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 Drøftelse / Beslutning Ansvarlig 
/deadline 

1 Referat af bestyrel-
sesmøder  

Begge referater godkendt  

2 Gensidig orientering 
og opfølgning 

Kommunen har ansat en 4. medarbejder i Team Vand pr. 
01.04.2015, idet kommunen fremover vil satse meget på at ar-
bejdet med indsatsplaner gældende for de ca. 77 vandværker, 
der er i kommunen.  
Vandrådet vil prøve at finde vandværksfolk, der har kompetence 
inden for grundvand og grundvandssikring. Disse skal indgå i en 
gruppe (underudvalg), der kan råde bestyrelsen ang. ovennævn-
te emne. 
Kommunen har sendt breve ud til vandværker, der endnu ikke 
har deltaget i ledelses – og hygiejnekurser. 

 
 
 
 

SWJ/TSF 

3 Indsatsområder Opfølgning på mødet med kommunen den 21.10.2014: 

 Referatet af mødet sendes ud til bestyrelsen (er fremsendt 
6.3.) 

Kommunens møde med vandværkerne den 05.05.2015: 

 Ang. takstblade sender Tony et brev til F.V.D vedr. kommu-
nens hjemmel til at udarbejde en bestemt form for regn-
skabsaflæggelse. Dette skal ses på baggrund af et evt. 
kommende digitalt indberetningssystem. Vi anmoder om 
indsigt i kommunens udformning af ovennævnte system. 

 Tony forhører sig om prisen på mærkater til zoneinddeling. 
Er prisen rigtig bestiller vi 100 sæt (1 grøn, 2 gule, 5 røde). 

Måleroplysninger til spildevand: 

 Vandrådet indkalder spildevandsselskabets direktør Søren 
Lykke Pedersen til møde ang. prisen for oplysninger om 
spildevand. Tony, Kurt og Sven deltager i mødet. 

 Mødet afholdes hos Djurs Vand enten den 24. eller 25. 
marts. Svend indkalder til mødet. 

Andre områder. 

 Indsatsplaner – se under punkt 2 

 
SWJ 
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SWJ/TSF/ 
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4  Kommende aktivi-
teter 

Udstillingen i Års: 

 Vandrådet arrangerer ikke i år fælles tur for vandværkerne 
til Års grundet ringe tilslutning sidste år. 

Vandværkernes økonomi, økonomistyring, jura etc.:  

 Tony kommer med et forslag til arrangement vedr. oven-
nævnte i uge 43-44. 

Jupiter/GEUS opdatering: 

 Der er ikke indhold nok i dette emne Emnet droppes 
Andet. 

 Vandrådet indkalder til offentligt møde den 26 maj 2015 
ang. vandpolitik i Syddjurs Kommune med deltagelse af 
kommunale politikere fra NTM-udvalget samt borgmeste-
ren. Der bliver tale om en paneldiskussion med 2 faglige op-
læg, henholdsvis for decentral og central vandforsyning Som 
indlægsholdere prøver vi at få henholdsvis FVD`s direktør 
Allan Weirup og Direktør Lars Schrøder fra Århus Vand.  
Som ordstyrer kunne redaktør Lars Normand fra adresseavi-
sen være et godt emne.  
Mødes foreslås afholdt på Syddjurs Erhvervscenter i Mørke. 
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  Repræsentant-
skabsmødet 

a. Medlemssituationen:      

 Der er kommet 2 nye medlemmer: Rosmus, Hejlskov 
vandværker. Søby Vandværk forventes at melde sig ind 
efter generalforsamling. 
Tony opdaterer medlemslisten. 

b. Økonomi- foreløbigt regnskab: 

 Det foreløbige regnskab blev udleveret. Årets foreløbige 
resultat viser et plus på 5396 kr. Der mangler dog enkelte 
udgiftsposter, så det endelige regnskab vil formentlig vise 
et mindre underskud. 

 Stig aftaler revision med vor folkevalgte revisor Henning 
Ibsen. 

c. Valg: 
Bestyrelse: 
 Kurt, Stig og Åge (Sørens plads) er på valg og villige 

til genvalg. 
Suppleant til bestyrelsen: 
 Her foreslås John Neimann, bestyrelsesmedlem i 

Djurs Vand. 
Revisor: 
 Jørgen Sørensen (Ryomgård) foreslås. 

Revisorsuppleant: 
 Bestyrelsen har ingen forslag. 

d. Fagligt indlæg: 

 Eurofins har givet tilsagn om at komme med et fagligt 
indlæg om prøvetagning og behandling af prøver. 

e. Politisk indlæg 

 Vi arrangerer et separat paneldebatmøde – se under 
pkt. 4 
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  Eventuelt Intet.  

 


