Beretning for året 2017
Der er 44 medlemmer i vandrådet, jeg syntes det er ærgerligt vi ikke har alle almene vandværker
med i vandrådet, der er 75 vandværker i alt i kommunen.
Vi er i gang med at tage kontakt til alle ”ikke medlemmer” og tager en snak med dem om
tilslutning til Vandrådet.
Men i kan jo også være behjælpelig hvis i ved jeres nabovandværk ikke er med, så skub til dem.
Vi har i 2017 afholdt bestyrelsesmøde 4 gange, hvor vi drøfter og planlægger mulige kommende
aktiviteter som vi mener, er til gavn for jer vandværksbestyrelser.
Den 1. februar deltog vi i Danske Vandværker Region Midt´s Vandrådsmøde, hvortil vandrådene
fra alle kommuner i Regionen er inviteret, her bliver der blandt andet orienteret om hvad de
forskellige vandråd arbejder med.
Den 17. maj arrangerede vi og fik afholdt et kursus i Grundlæggende vandværksøkonomi her i
Viborg. Vi har altid fin deltagelse når vi arrangerer kurser her i Viborg
Den 29.september arrangerede vi Udflugt/ besøg til 2 Vandværker, nemlig Frederiks Vandværk og
Nordværket i Viborg, det var med afgang fra Viborg kl. 1300 med bus og med eftermiddagskaffe
under vejs, det var en rigtig god eftermiddag hvor vi så og fik orientering om 2 ny renoverede og
moderne vandværker, samt fik en god snak, vandværksfolk imellem.
Den 25. oktober deltog vi igen i et Vandrådsmøde i Danske Vandværker Region Midt hvor
emnerne var:
Fra statslige Region Midtjylland ”Sådan sikrer vi grundvandet, og hvad arbejder vi med”
- Aarhus Vand orienterede om hvordan Vandsammenslutningen i Aarhus Kommune
samarbejder og takler problemet med grundvandsbeskyttelse og erstatningskompen-sation
mv. samt hvordan alle vandværker og vandforsyninger betaler pr. udpumpet m3 til en fælles
pulje, hvor selvfølgelig Aarhus vand bidrager med det langt største beløb.
Den 22. november inviterede vi til temamøde hvor statslige Region Midtjylland gav en orientering
om deres indsats omkring sikring af grundvand herunder opfordrede til at meddele hvis man
havde kendskab til mulige punktforureninger.
Danske Vandværker underviste og orienterede om Persondataforordning og IT sikkerhed, og hvad
persondataforordning betyder for os. Et digert værk, vi har i DV Region Midt lavet et forslag til
hvordan mange af os kan skrive os ud af hvordan vi behandler forbrugernes data, og så lægge det
vandværkets hjemmeside til orientering/ oplysning for forbrugerne.

Skrivelserne er tilpasset de forskellige aflæsningsmuligheder, som så kan tilpasses det enkelte
vandværk. Hvis i ønsker det kan i sende en mail til mig så vil jeg sende skrivelsen til jer elektronisk,
så i kan redigere og tilpasse det jeres eget vandværk.
Det er stort set de aktiviteter vi har arrangeret i 2017.
Der kommer jo hele tiden nye opgaver, love og bekendtgørelser og andet, som vi i
vandværksbestyrelserne skal forholde os til, og det er ikke blevet mindre i 2017, jeg vil nævne
nogle ting:
Ny drikkevandsbekendtgørelse fra miljøstyrelsen som trådte i kraft den 27. oktober (det får vi
mere orientering om ved Kommunen efterfølgende)
Fund af pesticider i drikkevandet som ikke tidligere er målt for og det er Desphenyl-Chloridazon
mest brugt i forbindelse med Sukkeroedyrkning og nu 1-2-4- triazol som er et svampemiddel
anvendt på blandt andet hvedemarker. (også her mere orientering ved kommunen)
Det som nok bliver en del snak om det kommende år er KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE
som danske vandværker og dansk fjernvarme har udarbejdet i fællesskab.
Vandrådets hjemmeside
I ved jo nok Vandrådet har sin hjemmeside, nu håber jeg i bruger den, på hjemmesiden kan i
formentlig få mange gode oplysninger, der er blandt andet en beredskabsplan som i kan gøre til
jeres egen og hvor der er en opdateret offentlig telefonliste.
Der ligger en opdateret ledelseshåndbog udarbejdet af DV Region Midt som i kan bruge
Der er forskellige information om afholdte og kommende aktiviteter i Vandrådet.
Der ligger referaterne fra vore møder.
Så brug hjemmesiden

Viborg Kommune
På Viborg kommunes hjemmeside kan i finde skabelon til Regulativ for almene Vandværker, som
er politisk godkendt og umiddelbart kan gøres til jeres egen, ændres der i teksten skal den
godkendes af kommunen.

Fremtid
Her den 23. maj har vi fået arrangeret et kursus ”Bestyrelsens Ansvar og Opgaver” som afholdes af
Danske VV Region Midt, tilmelding til dette kursus skal ske på Danske Vandværkers hjemmeside.
Det er et rigtig godt kursus, jeg vil sige nye bestyrelsesmedlemmer skal på sådan et kursus , og der
sker så meget nyt at vi andre kan have rigtig meget gavn af at deltage, selvom vi har deltaget i
tilsvarende kursus for år tilbage.
Vi arbejder på at arrangere et virksomhedsbesøg senere på året f.eks. Kamstrup.
Et kursus senere på året (forslag modtages)
Måske et temamøde (også her modtages forslag)
Husk i er altid velkommen til at maile eller ringe med forslag eller ideer til arrangementer, eller
hvis der er andet i mener Vandrådsbestyrelsen kan rådgive eller hjælpe med.

Nu vil jeg afslutte med at sige tak til jer medlemmer og mine bestyrelses kollegaer for rigtig godt
samarbejde her i 2017.

En speciel tak til Jette som sørger for alt det administrative, referater, indkaldelser, invitationer,
reminder, hjemmeside, og al det praktiske i forbindelse møder og kurser så som mad og drikke
opdækning og oprydning.
Tusind Tak Jette

Tak

