Syddjurs Vandråd
Mødereferat

MØDEREFERAT
Dato og tidspunkt:
Onsdag d. 28. marts 2012, kl. 14.00

Sted:
Djurs Vand
Hans Winthers Vej q3, 8400 Ebeltoft

Deltagere:
Sven Weel Jensen (SWJ)
Stig Christensen (SC)
Kurt Jensen (KJ)
Tonny Sædam Frandsen (TSF) – referent
Afbud: Paul Erik Skifter
Søren Høg Thomsen (SHT)
Bilag:

Mødets formål / dagsorden:
Bestyrelsesmøde i Syddjurs Vandråd, med flg. dagsorden:
1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde
2) Gensidig orientering.
a. Orientering fra formanden
b. Møde i følgegruppen for Vandforsyningsplanen
3) Igangværende sager
a. Kurserne den 23.2. og den 8.3.
b. Tilbud fra leverandører
1) Termografering
2) Andre leverandøraftaler
4) Repræsentantskabsmødet den 19.04.
5) Udkast til regnskab 2011 og budget 2012.
6) Drøftelse med Jørgen Krogh Andersen, DVN
a. Vandanalyser – tilbud fra leverandører.
7) Eventuelt

Emner

Drøftelse / Beslutning

1.

Referat

•

2.

Gensidig orientering

Orientering fra formanden:
•

•

Ansvarlig
/deadline

Godkendt

Virksomhederne Kamstrup, Silhorko, Kemic, Midtjydsk Vandrens
og JH-Dyk er forespurgt om virksomhedsbesøg eller indlæg ved
et af Vandrådets arrangementer i efteråret 2012. Alle har vist positiv interesse.
Der arbejde videre med virksomhedsbesøg hos Kamstrup i september og hos Silhorko i november.
Foranlediget af SHT’s oplysning om Djurs Vands forhandlinger
med Syddjurs Spildevand A/S om pris og vilkår for viderelevering

SWJ

af måleroplysninger blev det besluttet at drøfte sagen nærmere
på næste bestyrelsesmøde.
Der udarbejdes forslag til forhandlingsoplæg.
•

Bestyrelsen drøftede muligheden for opbygning af et fælles ledningsregistreringssystem for vandværkerne i Syddjurs Kommune.

•

Generalforsamling i FVD Region Midt den 21.04.2012 – SWJ deltager, men andre bestyrelsesmedlemmer opfordres til også at deltage.

TSF

Møde i følgegruppen for Vandforsyningsplanen:
•

3.

Igangværende
sager

SWJ refererede fra mødet. Der afholdes kommunalt vandværksstormøde torsdag den 21.06.2012 med vandforsyningsplanen
som hovedtema.

SWJ

Kurserne den 23.2. og den 8.3.:
•

Gode og oplysende kurser, desværre med et meget lille deltagerantal. Kurserne forventes at give et underskud på ca. 15.000 kr.

•

KJ fremlagde indhentede tilbud.

Tilbud fra andre leverandører:
•

•

4.

Repræsentantskabsmødet den 19.04.

Termografering
Bestyrelsen anbefaler på hjemmesiden medlemmerne at anvende
firmaet BL Termografi til termografering af el-tavler. Firmaets pris
er meget fordelagtig og den laveste af de indkommende tilbud.
BL Termografi anmodes om et aftaledokument gældende for
Vandrådets medlemmer.
Beredskabsalarm
Firmaet Blue Idea sælger et produkt, hvor forbrugerne orienteres
via SMS om en beredskabssituation. Firmaet kontaktes mhp. at
afklare om, der kan laves en fælles løsning for vandværkerne i
Syddjurs Kommune.

•

SWJ gennemgik foreløbigt udkast til beretning.

•

Stemmesedler og lister til indskrivning og e-mail-opdateringer.

•

Indskrivning og udlevering af stemmesedler m.v.
Gennemgang af budget 2011 vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde viser, at 2011 ikke er kontingentfri. Derfor indtægtsføres kontingentet opkrævet i januar 2012 i regnskabet for
2011. Ej betalte kontingenter betragtes som skyldige.
Regnskabet klargøres til revision og tilsendes den valgte revisor
(Henning Ibsen, Rønde Vandværk).

5.

Regnskab
2011 og budget 2012

•

6.

Drøftelse med
Jørgen Krogh
Andersen,
DVN

Udbud af vandanalyser:
• DVN tilbyder at udarbejde grundmateriale og gennemfører et udbud, der afregnes efter medgået og indenfor en budgetramme på
10.000 kr. samt udlæg (excl. moms).
Herudover tilbydes analyse for reduceret prøveantal til en pris af
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SWJ

KJ

TSF

TSF
SC/KJ
TSF

1.000 kr. pr. vandværk.
Tilbuddet betinger, at Vandrådet varetager al kontakt til vandværkerne, hvor der skal indhentes en række nøgleoplysninger, samt
sammenskriver de indhentede data.
7.

Eventuelt

•

Intet.
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