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1. Beretning 

 

Aktiviteter 

 

Bestyrelsen har i årets løb foretaget sig følgende: 

 

Vi har i årets løb holdt bestyrelsesmøde 5 gange 

Vi har i samarbejde med FVD region midt arrangeret kursus i regnskab og takstblad den 6. 

september. 

Vi har afholdt kursus i Bestyrelsesarbejde den 7. februar. 

Vi har afholdt kursus i tilstandsrapport og handlingsplan den 21. marts. 

 

Så har vi afholdt temaaften den 15. november, hvor der var indlæg om følgende emner: 

Indberetning af data til brug for afregning af spildevand. 

Vandindvindingstilladelser og vandplaner. 

Vandforsyningsplan for Viborg Kommune. 

Drikkevands analyser (hvad betyder tallene)V. LabVest. 

Drikkevands analyser- Myndighedens roller og reaktioner. 

 

Ved kommunemødet den 15. marts 2010 lovede vandrådsbestyrelsen at komme med 

forslag til regulativ for vandværker i Viborg Kommune. Dette har vi fremsendt i november 

måned 2010, men der er ikke kommet svar tilbage endnu. 

Det fremsendte regulativ er normalregulativ for private vandværker, med FVD´s 

bemærkninger til normalregulativet. Det mener vi vil tilgodese alle vandværker i kommunen, 

således der er nogle klare og ensartede regler at arbejde efter. Så nu venter vi på at få en 

tilbagemelding fra kommunen. 

 



Vi har oprettet en hjemmeside til vandrådet, hvor I nu kan gå ind og se diverse oplysninger. 

Hjemmesiden har adressen WWW.viborgvandraad.dk og har følgende menupunkter: 

Jeg vil lige oplyse at ikke alle menupunkter er 100 % ajourført endnu, men det får vi gjort 

snarest muligt. 

Gå ind og se på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

Medlemmer 

 

Vi har fået 2 nye medlemmer siden sidste repræsentantskabsmøde, så nu er vi 39 af 74 

mulige. Det går den rigtige vej, men jeg syntes det går langsomt. Er der nogen, som har 

gode forslag til at rekruttere nye medlemmer? Nu har I jo mulighed for at se på 

hjemmesiden, hvem der er medlem af vandrådet. 

 

Vandsektorloven 

 

Private vandværker skal ud af vandsektorloven. 

 

Artikel i vandposten April 2011af Ejvind Vesselbo MF (V) miljøordfører. 

 

Forurening 

 

Vi hører af og til om forurening af drikkevand i pressen. Flere af os i medlemskredsen har 

været udsat for det i mindre eller større grad. I mit vandværk har vi oplevet det et par 

gange. Den ene gang med coliforme bakterier med 8 og den anden gang med 2. Der er 

måske også nogle af jer som har prøvet det, mere eller mindre. 

Pas på, vær meget omhyggeligt når der arbejdes med vandværket og vandrørene. Der skal 

næsten ingenting til før der kan opstå en forurening. Gør også jeres VVS- folk opmærksom 

http://www.viborgvandraad.dk/


på det. Specielt at diverse love og regler overholdes. Her tænker jeg blandt andet på fast 

forbindelse mellem brugsvand og radiatorvand kun med haneafspæring, samt diverse 

kontraventiler. 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på ikke sløjfede brønde og boringer. Jeg har 

hørt om steder, hvor man har brugt vand fra egen boring, ulovligt, og koblet det sammen 

med vandværksvand, for at spare på udgifter til vandværket, og eventuelt afledning. Der er 

mange farer som lurer, så vi skal hele tiden være opmærksom på alt. 

Med hensyn til sløjfning af brønde og boringer, er det kommunen vi skal påvirke. 

I mit vandværk fandt vi aldrig årsagen til forureningen, selv om vi brugte meget energi på 

det. Men når det kan måles, har der jo været noget. 

 

Fremtid 

 

Med hensyn til kursus og et årligt temamøde, mener vi det skal fortsætte, der har indtil nu 

været god tilslutning til det. 

Angående kursus vil vi arbejde på at få arrangeret to til tre stykker om året. 

Har I andre forslag, vil vi i bestyrelsen gerne høre det, også hvilke typer kurser I syntes der 

skal afholdes, samt eventuelt emner til temamøde. 

Kursus i regnskab og takstblad er fastsat til 19. september 2011, Dette kursus, syntes jeg 

er et særdeles læreridt kursus, og det henvender sig ikke kun til kassereren, men til hele 

bestyrelsen. 

Vi planlægger på et temamøde i slutningen af oktober. Medlemmerne må meget gerne 

komme med forslag til emner. P.t. tænkes der på fjernaflæsning af målere, men kom 

endelig med forslag. 

 

Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde til jer medlemmer og til mine 

bestyrelseskollegaer. 

Og en stor tak til Energi Viborg for velvillig udlån af lokaler m.v. 

Ligeledes en stor tak til Mogens for al dit arbejde med diverse indkaldelser, referater og 

vedligeholdelse/ajourføring af hjemmesiden. Uden dit arbejde vil det være svært at få 

tingene til at hænge sammen. 

 

TAK 


