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Dato og tid:  Sted:  

4. februar 2014 kl. 08.00 – ca. 10.30 

Djurs Vand 

Hans Winthers Vej 13 

8400 Ebeltoft 

Deltagere:  

Bestyrelsen: 

 Sven Weel Jensen 

 Søren Høg Thomsen 

 Stig Kristensen 

 Kurt Jensen 

 Mogens Lübker (referent) 

Suppleant: 

 Aage Nielsen 

Sekretariat: 

 Tonny Sædam Frandsen 

Bilag:  

 

Mødets formål / dagsorden: 

Bestyrelsesmøde i Syddjurs Vandråd, med flg. dagsorden: 
1) Refeart fra forrige møde 
2) Kursusprogram 
3) Forsikringer. 
4) Kommunale vandråd 
5) Repræsentantskabsmøde 
6) Aktiviteter vinter/forår 2014. 
7) Eventuelt. 

1. Emner Drøftelse / Beslutning Ansvarlig 
/deadline 

1 Referat Godkendt  

2 Kursusprogram Syddjurs Vandråds kursusprogram i 
vandværksteknik, hygiejne og udarbejdelse af 
ledelsessystem for vandværker i Syddjurs 
Kommune afholdes i ugerne 18 og 21.  
Kursusprogram og indhold, som svarer til kurset i 
efterår 2013, blev gennemgået. 
Prisen for det store kursus (3 deltagere) bliver 
12.000 kr. 
Hvis vandværker deltager i det store kursus med 
ekstra deltagere (ud over de 3) koster det 1000 kr. 
/deltager. De 1ooo kr. tilfalder Syddjurs Vandråd 
til dækning af omkostninger til bl.a. forplejning.    
Ekstra deltagere tilmeldes Vandrådet. 
For ikke medlemmer af Vandrådet er der en 
merpris på 2500 kr. 

 
 
 
 
 

 

3 Forsikringer Det er med Jørgen Krogh aftalt, at vi gennem ham 
får et oplæg til tegning af forsikringer hos 
Købstædernes Forsikring. 
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4 Kommunale Vandråd BNBO-områder og vandplaner m.m. kan skabe et 
behov for et yderligere samarbejde mellem 
vandværker og landmænd (også i.f.m. 
erstatninger). Det kan ske inden for de næste 3 år. 
Sven sender i.f.m. oprettelse af Vandråd, som 
fælles forum for alle interesserede organisationer 
en skrivelse til kommunen. Her hilser vi det nye 
Vandråd velkommen og vil gerne indgå i dette 
samarbejde. Dog mener vi, at det kan skabe 
forvirring med navnet, da det let kan forveksles 
med de allerede eksisterende kommunale 
Vandråd. 

 
 

5 Repræsentantskabsmøde Den 8. april 2014 afholdes 
repræsentantskabsmøde i Syddjurs Vandråd på 
Rønde Højskole/ Erhvervscentret i Mørke.  
Vi afholder bestyrelsesmøde samme dag kl. 16.00. 

 

6 Eventuelt I år prøver vi at arrangere en fælles bustur for 
vandværkerne i Vandrådet til Års. Her afholdes 
det årlige vandværksmødeudstilling den 21. marts 
2014. 

 

 


