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Vandråd for Vandværkerne i Syddjurs Kommune 

 

Kære vandværksbestyrelse 

Syddjurs Vandråd indbyder til 

 

Informationsaften om 

”Fremtidens Vandværk” 
 Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 – 22.00  

Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde 

 
 
Ideer og oplæg til projekt om Fremtidens Vandværk sammen med Syddjurs Vandråd og 

Hvem ønsker opdateret kursus i Teknik & Hygiejne? 

Aftenens emne: 

Det skal være nemmere at drive et forbrugerejet vandværk – både teknisk og administrativt. 

I 2022 vil Syddjurs Vandråd foreslå medlemmerne at udvikle ideer og delprojekter til et teknisk set 

meget nemmere og mere sikkert vandværk. 

Teknikken må rykke lidt i baggrunde og gøre plads til mere sikkerhed for rent drikkevand via så-

kaldte ”bløde værdier” og samtidig er det vigtigt at få flere interesserede forbrugere. 

Hvis vi viser gode eksempler – vil interessen for det lokale vandværks overlevelse forplantes ud til 

forbrugerne, og flere vil stille op til generalforsamlingen og tilbyde sig som medlem til bestyrelsen. 

 

Program: 

Kl. 19.00 Velkomst/indledning ved Claus Carstensen, formand SDV 
 Idekatalog om ”Fremtidens Vandværk” ved Jørgen Krogh Andersen, DVN 
  
Korte Indlæg (med ca. tider) 
Kl. 19.10 Kildepladsen – plan for biodiversitet på kildepladsen samt forbrugernes haver, behovsstyret 

indsatsplan ved Karen Hansen, Vandnatur og Jørgen Krogh Andersen, DVN 
Kl. 19.30 Boringer og terrænstationer samt vandbehandling, pumper ved, PC Brøndboring 

Moderne SRO ved Brian Froberg Andersen, Blue Control 
Kl. 20.30 Spørgsmål diskussion under Kaffen  
Kl. 20.45 Hygiejne og ECA-vand ved Tonny Nielsen, FoodDiagnostics 
 Praktisk brug af ECA-vand ved Kåre Vernersen, Vandværkspasser v/Hornslet vandværk 
Kl. 21.15 Lækage og forbrugerne, distriktsmålere mod svind samt drøfte forbrugernes ønsker i fremti-

den ved Kamstrup 
 Opdateringer projekt ”Vand i Skole” ved Jørgen Krogh Andersen, DVN 
Kl. 21.45 Afslutning og diskussion 

 

 

7. februar 2022 
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Vandråd for Vandværkerne i Syddjurs Kommune 

 

Nuværende og fremtidige ønsker - indsamling af spørgeskemaer om interesse for afholdelse 
af eftermiddags-/aftenkurser i vandværksteknik & hygiejne (med kursusbeviser) samt efter-
følgende evt. praktik ude på de enkelte vandværker/grupper om de vigtigste ting – og drøfte 
muligheder for driftssamarbejder imellem vandværkerne. 

 

Vedlagt – Idekatalog samt bilag 1 og 2 

 

Alle vandværker i Syddjurs kommune er velkommen til at deltage. Kom gerne flere fra vandvær-
kets bestyrelse. 

Deltagelse i arrangementet er gratis for deltagere fra vandværker, der er medlemmer af vandrå-

det. Vandværker, som IKKE er medlem af vandrådet, betaler 200 kr. pr. deltager. 

 

Tilmelding kan ske på mail: info@syddjursvandraad.dk eller på telefon eller mail til Dorthe hos 

Vandrådets sekretariat tlf.: 60 39 96 61 - mail: dmi@dvn.dk senest den 17/2 2022.  

 

Oplys venligst Vandværkets navn og antal deltagere og send også gerne vedlagte bilag 1-2. 

 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Vandrådet er vært ved lidt forfriskninger under-

vejs. 

 

Med venlig hilsen 

 

Syddjurs Vandråd 
Claus Carstensen, Formand 
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