
 

Bestyrelsesmøde i Syddjurs Vandråd 

8. april 2014 kl. 16-18.00 på Rønde Højskole 

 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:  

Referat godkendt. 

 

2. Gensidig orientering og opfølgning:  

 Vi havde en god og interessant tur til Vandværksudstillingen i Års, hvor 

der var 12 deltagere, idet 5 fra Tirstrup Vandværk meldte afbud samme 

dag. 

 Der er kun få henvendelser ang. kurser i efteråret. 

 BL Termografi i Fredericia har givet tilbud på 1100 kr. termografering af 

eltavler på vandværkerne, hvilket er 100 kr. under deres normale pris og 

250 kr. billigere end Kemp og Lauritzen. 

 

3. Repræsentantskabsmøde: 

 Beretning: Sven gennemgik beretningen, som bestyrelsen fandt var i 

orden. 

 Økonomi: Stig gennemgik årsregnskabet. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent. 

 

4. Kursusforløb: 

a) Forårets kurser – deltagerinteresse:  

Der er tilmeldt 8 vandværker til første kursus den 28/4 mens der kun er 2 

tilmeldte vandværker på andet kursus den 19/5.  

Vi aflyser andet kursus og undersøger, om vi kan overføre de to 

vandværker til det første kursus. 

b) Efterårsaktiviteter:  

Vi fortsætter kurserne i efteråret. 

 

5. Indsatsområder: 

a) Forsikringer:  

Vi har i samarbejde med Jørgen Krogh undersøgt muligheden for en 

forsikringsordning gældende for vore medlemmer i Købstædernes 

Forsikring. Vi finder ikke tilbuddet interessant med de forbehold, der er 

for dækning. Det ser ud til, at FVD`s forsikringer gennem Tryg er 

konkurrencedygtige. 

Sven har kontakt til et forsikringsmæglerselskab ved navn Willis, der 

skal undersøge markedet for os og komme med et oplæg.  

b) Takstblade:  

Vi vil tage kontakt til kommunen med hensyn til at gøre 

afleveringsfristerne løbende og dermed mere fleksible, så de enkelte 

vandværker kan få deres takstblad godkendt både hurtigere og afstemt 

efter datoen på deres generalforsamlinger.  



c) Måleroplysninger til spildevand:  

Tonny, Søren og Sven tager kontakt til spildevandsselskaberne ang. dette 

emne.  

d) Beredskabsplaner:  

Vi arbejder videre med dette emne. 

e) Varslingssystemer:  

Her har Djurs Vand modtaget et oplæg fra firmaet Blue Idea, hvor det er 

meningen, at Djurs Vand skal være alarmcenter. Dette emne tages op på 

næste bestyrelsesmøde. 

f) Andre områder:  

Digital ledningsregistrering er et emne vi tager op. Syddjurs Vand kan 

tilbyde en webbaseret løsning. 

 

6. Forslag til kommende arrangementer: 

a) Vandværkernes økonomi og økonomistyring:  

Vi arbejder videre med dette emne og forestiller os et arrangement i 

efteråret, hvor kommunen kommer og fortæller, hvilke krav man har til 

ovennævnte. Desuden vil der være fagfolk til stede (revisorer), der kan 

fortælle, hvordan vi lever op til kommunens krav. 

b) Besøg hos Eurofins:  

Vi prøver at arrangere et besøg i efteråret. 

c) Jupiter/GEUS opdatering:  

Intet nyt  

d) Andet:  

Den 29/4 er der robotinspektion af rentvandstanken på Terndrup 

Vandværk kl. 13.00. Alle er velkommen til at deltage. 

 

  

Mogens Lübker 


