Repræsentanskabsmøde for Vandrådet for Vandværker i Syddjurs Kommune.
Tirsdag, den 19. april 2016 kl. 19.30
På Rønde Høj- og Efterskole
Skolevej 2, 8410 Rønde
1. Valg af dirigent:
Henning Ibsen Rønde blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Vandrådets formand Sven Weel Jensen aflagde beretning for året 2015. Beretningen er lagt op på
Vandrådet hjemmeside. (http://vandraad.mono.net/10500/Arrangementer).

Debat om beretningen:
 Vandværksstrukturen i kommunen:
Ole Andreasen Hornslet Vandværk: Hvem bliver områdevandværk?
Ebstrup Vandværk: Hvad er et områdevandværk?
Sven Weel Jensen: Vandforsyningsplanen 2014 opererer med begreberne enkeltvandværk, nabovandværk, områdevandværk og. Ønsker et vandværk at blive optaget i et områdevandværk kan sidstnævnte selv afgøre om man er villig til at gøre
dette. Hvis ikke henvises til backup-vandværk (Djurs Vand).
Det er måske kommunens plan at skære antallet af områdevandværker ned fra nuværende 9 til 3.
 Måleroplysninger til Spildevandsselskabet
Jørgen Brøgger, Balle Vandværk: Det vil være bedst om Vandrådet når frem til en
aftale med Spildevandsselskabet om en fast pris for måleroplysninger, hvilket forsamlingen var enig i.
Sven Weel var af samme mening, men gjorde opmærksom på, at kontrakten skal
underskrives af hvert enkelt vandværk for sig.
Der blev nævnt 2 modeller som oplæg til forhandlingerne:
o en model med en pris, hvor alt er indeholdt eller
o en model, hvor der betales en lavere pris for årlige måleroplysnnger, mens
Flytteoplysninger og oplysninger i.f.m. målerskift er ikke omfattet af aftalen
og afregnes efter de omkostninger det enkelte vandværk har.
 Prøvetagning:
Jørgen Sørensen Ryomgård Vandværk: Gjorde opmærksom på vigtigheden af, at man
får taget de prøver ved Eurofins, som kommunen forlanger.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Sven Weel Jensen fremlagde på kassererens vegne regnskabet. Regnskab og budget blev udleveret
på mødet og kan findes på Vandrådets hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse:
Sven Weel Jensen fremlagde på kassererens vegne budgettet, herunder forslag til kontingent for
2016. Kontingentet foreslås uændret fra 2015:
 Grundtakst 600 kr. pr. medlem + 1,5 øre pr. m3 indvindingstilladelse.
Budget og kontingent blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse:
 Sven Weel Jensen og Mogens Lübker genvalgt til bestyrelsen.
 Jørgen Brøgger Balle Vandværk blev nyvalgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 Henning Ibsen Rønde Vandværk blev genvalgt som revisor,
 Jørgen Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Evt.
 Debat om hvem der har ansvaret for at lukke boringer også private. Det er Kommunens
ansvar, men Vandrådet kan medvirke til at indgå aftaler med et brøndborerfirma om prisen
for dette.
 Vandrådet har foreslået kommunens skoleforvaltning et evt. samarbejde mellem skoler og
vandværker under emnet ”Vandværket i skolen”. Formanden blev opfordret til at fortsætte
dette arbejde.
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