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 Nyhedsbrev nr. 4 
 
 
 
Kære Vandværksfolk 
 
 
Siden sidst: 
 
Bedst som vi hen over sommerferien troede at nu var der lys for enden af Covid-19 tunnelen – så må vi 
desværre konstatere at der er kommet tilbagefald. Derfor er det nu endnu mere vigtigt en tidligere at følge 
myndighedernes anbefaling. 
 
I pressen kan man se at de store rejsebureauer melder alt udsolgt i uge 42, børnenes efterårsferie. 
 
Uden at skulle forgive at jeg er nogen Kåre Mølbak så kan jeg frygte at smitten fortsætter længe endnu. Da 
repræsentanter for den danske vandforsyning, både nationalt og lokalt er nøglepersoner, må vi endnu 
engang aflyse repræsentantskabsmødet d. 28/10. Uden at love for meget, forventer vi afholdelse af 
repræsentantskabsmødet i foråret 2021.  
Vi beklager meget – men vi tør ikke løbe risikoen. 
 
Vandsamarbejde i Viborg Kommune: 
 
Vandsamarbejdet som Viborg Kommune var initiativ tager til at få en dialog startet op omkring, er på 
mystisk vis gået i skildpaddegear inde på rådhuset, det har efter forlydender været på dagordnen mere end 
en gang, men er blevet taget af lige så mange gange, vi må se hvad der sker men en start 1/1 2021 virker 
måske ikke helt realistisk længere. 
 
Repræsentantskabsmødet 
 
Repræsentantskabsmødet er jo som tidligere nævnt aflyst – men da jeg har skrevet en beretning for lang 
tid siden, sendes denne ud på mail, husk at det er et talepapir   
 
Vi skulle have haft besøg og indlæg fra Viborg Kommune der ville fortælle om det nye BNBO direktiv, jeg 
ved nogle af jer har været til møde hos Velas om dette emne, endvidere skulle vi have haft besøg af 
GeoPartner der ville fortælle om det nye LER set-up og deres løsning inden for dette, jeg antager at de 
fleste af jer er kommet videre med den problematik, ellers er virksomheder som GeoPartner, Thvillum og 
LE34 nogle af dem der arbejder meget med vandværker. 
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