
Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2013. 

 

Jeg vil byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til Carina 

Meldgaard Andersen og Jens Ove Nielsen fra Viborg Kommune, velkommen til Niels Christian Ravn 

formand FVD Region Midt. 

Velkommen alle sammen. 

 

Aftenens Program: 

1. Afholde generalforsamling 

2. Kaffepause 

3. Niels Christian Ravn, Giver en orientering FVD´s tiltag i forbindelse med ny bekendtgørelse 

om kvalitetssikring og FVD kurser generelt. 

4. Viborg Kommune vil orientere om følgende emner: Normalregulativ, Takster, kortlægning 

og indsatsplaner, vandforsyningsplan og Bekendtgørelse om kvalitetssikring i 

vandforsyningen. 

Beretning 

 

Hvad er der så sket i årets løb: 

Vi har afholdt bestyrelsesmøder 3 gange hvor vi har drøftet og planlagt aktiviteter som vi syntes 

kunne være interessant for jer vandværks- bestyrelser, og som jeg har sagt tidligere: er der nogle 

af jer som har emner, som i syntes kunne være interessante, hører vi meget gerne fra jer. 

Vi har i samarbejde med FVD Region Midt arrangeret og afholdt et kursus i håndbog 1, 

bestyrelsesarbejde, den 22. maj med 23 deltagere. 

Disse kurser som arrangeres i samarbejde med Region Midt, opslås på FVD´s hjemmeside med 

tilmelding der, og kan derfor benyttes af alle vandværker i Regionen Midt´s område. Vi har så i 

bestyrelsen besluttet at når det er os som arrangerer kurset i samarbejde med Regionen vil vi 

sende mail til jer med en reminder om tilmelding.  

Vi har deltaget i et Regions Vandrådsmøde hvor der blev orienteret om forskellige emner ( Specielt 

25 m zone + BNBO områder) derudover var der en god snak mellem vandrådene. Disse møder var 

sidste år delt op til område- møder, Børge og undertegnede var i Videbæk.  

Jeg har deltaget i møde i Grundvandsforum, Viborg Kommune, i juni måned hvor emnerne var: 



Orientering generelt, Indsatsplaner Mønsted- Daugbjerg, kommende indsatsplaner og orientering 

om vandforsyningsplanen. Referatet fra dette møde er lagt på kommunens hjemmeside hvor i kan 

gå ind og se det. 

Den 23. oktober arrangerede vi et kursus hvor emnet var Vandforsyningens takstblad, ved Lars 

Kærsgaard fra Sindal, kurset omhandlede blandt andet, hvordan man laver værdiansætter på et 

vandværk med henblik på beregning af tilslutningsafgift, samt hvad der skal fremgå af et takstblad. 

Her var 21 deltagere. 

Den 21. november arrangerede vi en tur til Vandtek i Odense, det er en af de store 

vandværksudstillinger, som går over 3 dage og som kun bliver afholdt hver 3. år, vi havde lejet en 

bus og var 18 personer som tog til Odense, vi kunne godt have været flere, men os der var af sted 

havde en rigtig god dag, Mogens havde arrangeret at vi fik en guidet tur rundt til mange udstillere 

og derved havde alle mulighed for at få en god orientering om diverse produkter. Det var en fin 

tur.   

 

Vandforsyningsplanen ser nu ud til at være tæt på endelig godkendelse, Vandrådsbestyrelsen har 

drøftet planen men havde ingen indsigelser til den. 

Vandforsyningsplanen er et af emnerne kommunen giver en orientering om her senere. 

Normalregulativet som vi har arbejdet med, ligger nu på kommunens hjemmeside, jeg tror, hvis 

man bruger den, og gør den til sin egen, bliver det nemt at få den behandlet og godkendt i Klima 

og Miljø udvalget. Om alle skal omkring dette udvalg ved jeg ikke, men det får vi en orientering om 

herefter, når kommunen får ordet. 

Termografering:  

Det var ikke muligt at indhente tilbud på termografering, firmaerne forlangte noget mere konkret 

at gå ud fra, dog blev der oplyst en timepris på 500 – 600 kr. et tilbud fik vi dog fra ”BL termografi” 

hvor prisen var 1200 kr. excl. Moms.  

Ved denne termografering har vi fået oplyst at der ved nogle vandværker er fundet fejl, som man 

ikke havde kenskab til, så helt forgæves er det ikke. 

Fremtiden: 

Det bliver ikke nemmere at drive vandværk fremover, der kommer den ene lov, bekendtgørelse og 

bestemmelse efter den anden, som vedrører vandforsyninger, må vi jo konstatere. 

En af de ting jeg vil nævne er ”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene 

vandforsyningsanlæg”, der stilles nu nogle mere fastsatte krav til, hvordan et vandværk skal drives. 



Jeg vil ikke komme mere ind på det nu, Niels Christian Ravn vil give en orientering om hvilke tiltag 

FVD har gjort i den forbindelse. Og Kommunen vil også orientere om dette. 

Her fra januar 2013 skal alle vandforsyninger en gang om året indberette sine boringer til Jupiter 

databasen, og man skal hvert år ind på databasen inden 1. februar og kontrollere om det der er 

registreret, er de faktiske forhold, hvis ikke skal det rettes jfr. Bekendtgørelsen. 

Af aktiviteter i 2013 er der på nuværende tidspunkt planlagt følgende: 

 

Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 1800 – ca.2100, kursus håndbog 6, Vandværksdrift, tilmelding på 

FVD´s hjemmeside, tilmeldingen er startet max deltagere 35. 

Tirsdag den 10. september 2013 kl. 1900, varighed 2 til 2,5 timer, temaaften om energioptimering 

for mellemstore og mindre vandværker, ved Peder Steffensen fra Picca Automation A/S samt Kurt 

Nielsen her fra bestyrelsen, vil fortælle lidt om fjernaflæsningsmålere. 

Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 1800- ca.2100, kursus håndbog 4, Vandanalyser, også her 

tilmelding på FVD´s hjemmeside, kurset opslås snart, max deltagere 35. 

 

Det er hvad vi i bestyrelsen, på nuværende tidspunkt har planlagt til 2013, og som jeg har sagt 

tidligere har i andre ideer/forslag så kom endelig med dem. 

 Jeg vil så nu afslutningsvis opfordre jer til at bruge vores hjemmeside, find os under 

Viborg Vandråd der, er der en masse oplysninger at få: 

I kan se hvem der sidder i bestyrelsen, hvis det er en bestemt i vil kontakte. 

I kan se hvilke vandværker der er medlem af vandrådet. 

I kan se informationer og arrangementer fra/i vandrådet. 

Der kan i se vore vedtægter. 

Og sidst men ikke mindst vores fælles beredskabsplan, hvor Mogens ajourfører den offentlige 

alarmeringsliste. 

Jeg vil slutte med at takke for det gode samarbejde jeg føler vi har med vore medlemsvandværker, 

Viborg Kommune, FVD Region Midt. 

Tak for godt samarbejde med mine bestyrelses- kollegaer, tak til Energi Viborg for velvillig udlån af 

lokaler m.v. 



Den største tak skal gå til Jette Løgstrup det er hende som holder styr på det hele, hun sørger for 

indkaldelse til møder, referater bliver skrevet og udsendt/lagt på hjemmesiden, sørger for al det 

praktiske, så  som forplejning til kurser og møder vi afholder her, Tak Jette 

TAK  

 
 


