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VANDRÅDET - en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune  
 
 
 

 
 Nyhedsbrev nr. 2 
 
 
 
Kære Vandværksfolk 
 
 
Siden sidst: 
Vi har alle haft mulighed for at deltage i det afsluttende stormøde omkring Vandsamarbejde i Viborg 
Kommune og så er vi alle blevet påvirket af Corona virus (covid-19) i en eller anden udstrækning. 
Senest har Viborg Kommune skrevet ud til alle almene vandværker – med budskabet om at have en 
opdateret beredskabsplan. 
 
 
Vandsamarbejde i Viborg Kommune: 
Stemningen på stormødet omkring Vandsamarbejdet forløb med samme gode stemning som de fem 
foregående møder, der var gode indspark og spørgsmål bla. til Peter Pedersen fra Sønderborg. 
Næste skridt vil være at oplægget præsenteres for byrådet d. 24 april og så må vi se hvad politikerne 
kommer frem til. (jeg antager at Viborg Byråd stadig fungere og holder møder eks. via Skype eller lignende) 
 
 
Covid-19 
Corona epidemien har berørt os alle – generalforsamlinger i vandværkerne er blevet aflyst, 
repræsentantskabsmødet i Viborg Vandråd er, som I ved aflyst. 
Messen i Års er aflyst – generalforsamling i Region Midt er blevet aflyst af to omgange. 
Tag nu situationen alvorligt og pas på jer selv og hinanden. 
 
 
Beredskabsplaner 
At vi som vandværker skal have en beredskabsplan er jo ikke noget nyt, der kan nok være en tilbøjelighed 
til at det forsvinder lidt i baggrunden i det daglige arbejde – men situationen med Covid -19 og de om sig 
gribende fund af pesticider, gør altså at hvis I ikke har en beredskabsplan/ den ikke er opdateret – så vil jeg 
på det kraftigste anbefale at få en opgave løst nu. 
Det er vigtigt af få styr på hvem man kontakter og hvem der forestår driften, hvis personalet der driver 
vandværket i dag bliver ramt af epidemien. 
 
 
 
 
René Kvist 
Formand Viborg Vandråd 
 


