Syddjurs Vandråd
Mødereferat

MØDEREFERAT
Dato og tidspunkt:
Torsdag d. 23. februar 2012, kl. 16.00

Sted:
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovriddervej 1, 8410 Rønde

Deltagere:
Sven Weel Jensen (SWJ)
Stig Christensen (SC)
Kurt Jensen (KJ)
Søren Høg Thomsen (SHT)
Tonny Sædam Frandsen (TSF) – referent
Afbud: Paul Erik Skifter (PES)
Bilag:
1) Udkast til regnskab 2011
2) Opgørelse over indbetalte kontingenter

Mødets formål / dagsorden:
Bestyrelsesmøde i Syddjurs Vandråd, med flg. dagsorden:
1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde
2) Gensidig orientering.
a. Orientering fra formanden
b. Mødet med kommunen den 14.12.2011
3) Igangværende sager
a. Tilbud fra leverandører
1) Vandanalyser – tilbud fra leverandører / Efterårets forureningssager – er det analysefirmaerne der ikke er gode nok? Oplæg fra Grontmijj vedr. udbud af vandanalyser.
2) Termografering
3) Andre leverandøraftaler
b. Kurserne den 23.2. og den 8.3.
c. Vand til sprinkleranlæg uden om vandmåler
4) Udkast til regnskab 2011 og budget 2012.
5) Aktiviteter for 2012
a. Repræsentantskabsmødet den 19.04.
b. Bestyrelsesmøder
c. Efterårets aktiviteter
6) Hjemmesiden
7) Sekretariatsfunktionen
8) Vandrådets strategi – evt. tilføjelser/ændringer
9) Medlemssituation/rekruttering
10) Eventuelt

Emner

Drøftelse / Beslutning

1.

Referat

•

Godkendt

2.

Gensidig orientering

•

SWJ har på Vadrådets vegne deltaget som mægler i et møde
mellem Øksenmølle Vandværk og Tirstrup Vandværk om prisen

Ansvarlig
/deadline

på vand leveret mellem den to vandværker.

3.

Igangværende
sager

•

SWJ har forespurgt Skødshoved Vandværk om accept af, at på
Vandrådets hjemmeside at omtale vandværkets nu afsluttede sag
vedr. en bakteriologisk forurening og deraf følgende kogepåbud
som en eksempel case.

•

SHT orienterede om Djurs Vands forhandlinger med Syddjurs
Spildevand om vilkår og pris for levering af måleroplysninger til
spildevandsselskabet. Forhandlingerne har resulteret i, at prisen
for måleroplysningerne generelt hæves for alle vandforsyninger til
25,00 kr./måler med virkning fra 2012.

•

Bestyrelsen drøftede en opfordring til vandværkerne om opsigelse
af aftalen med Spildevandsselskabet med henblik på generelt at
opnå bedre vilkår.

•

Vandanalyser – fælles udbud
SC og TSF anbefaler, at vandværkernes interesse for at deltage i
et udbud undersøges inden, der tages stilling til, hvordan et udbud skal genneføres.

•

Termografering – fælles udbud
I lighed med udbudet af vandanalyser forespørges vandværkerne
om deres interesse for deltagelse i et ”fælles-indkøb”.

•

KJ fremlagde indhentede tilbud.

•

Forårets kurser
SHT tager fotos på kursusafterne og laver en notits til pressen.

•

Sprinkleranlæg uden om måler
KJ forklarede, at nogle vandværker i Syddjurs Kommune har
sprinklerforpligtelser til ejendomme, hvor det er et krav at vandet
skal leveres uden om en måler for at udgå unødige tryktab. Vandværkerne påføres i denne forbindelse udækkede udgifter til f.eks
den periodevise afprøvning af anlægget. Fra f.eks Århus Kommune er det kendt, at der laves en særlig aftale med denne type
forbrugere og at der opkræves en særlig takst, der dækker vandværkernes udgifter.
Der udarbejdes forslag til aftale om vandværkernes sprinklerforpligtelser, herunder en pris herfor.

4.

5.

Regnskab
2011

Aktiviteter for
2012

•

Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab for 2011.

•

TSF udleverede opgørelse over indbetalte kontingenter efter udsendelse af opkrævninger i januar 2012.

•

SC/TSF udarbejder forslag til budget 2012

•

Repræsentantskabsmøde
Afholdes den 19.04.2012 kl. 19.00 på Rønde Højskole.
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø indleder mødet med ½ times
fagligt indlæg om et eller flere aktuelle emner.

•

Bestyrelsesmøder
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SHT

TSF

SC/TSF

Alle

Onsdag den 28.03.2012, kl. 14.00 hos Djurs Vand
Torsdag den 19.04.2012, kl. 16.00 på Rønde Højskole
Onsdag den 23.05.2012, kl. 14.00 hos Djurs Vand
6.

Hjemmesiden

•

Punktet udsættes.

7.

Sekretariatsfunktion

•

Punktet udsættes.

8.

Vandrådets
strategi

•

Punktet udsættes.

Eventuelt

•

Punktet udsættes.

11.
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