
Vandrådet aktiviteter siden sidste Repræsentantskabsmøde:  

28. maj afholdt vi et FVD kursus, Håndbog 6 Vandværksdrift, med 37 tilmeldte, dette 

kursus blev arrangeret i samarbejde med FVD Region Midt. Der deltog også 

personer fra andre kommuner i Regionen. 

10. september Temamøde Peder Steffensen fra firmaet PICCA i Silkeborg fortalte om 

SRO-anlæg og energioptimering på vandværker. 
Kurt Nielsen fortalte om fjernaflæsningsmålere på Skelhøje vandværk. 

12. november. Vandrådsmøde ved FVD Region Midt, 2 personer fra hver 
Vandrådsbestyrelse var inviteret. 
Der blev givet en god orientering fra Regionen om ledelsessystemer og uddannelse jf. 
bekendtgørelse nr. 132, der blev orienteret om grundvandsdannelse, 
grundvandsbeskyttelse og BNBO- problematikken.  
Der var en god og livlig snak, og ikke mindst inspiration fra andre vandråd. Især var det 
rart at høre, hvordan andre vandråd samarbejder med de enkelte kommuner.  
 
10. december blev afholdt bestyrelsesmøde. 
 
5.marts blev afholdt bestyrelsesmøde 
 
11. marts blev der afholdt møde grundvandsforum Viborg Kommune, hvor der blandt 
andet blev givet orientering om indsatsplan for Skive – Stoholm området samt Viborg 
Nord. Referater fra møderne bliver lagt på Viborg Kommunes hjemmeside, og kan altid 
ses der. 
 
18. marts havde vi arrangeret et temamøde med firmaet Honeywell om 
”tilbagestrømssikring” -  et rigtigt godt møde, som blev suppleret med gode og dårlige 
eksempler fra virkeligheden. 
 
22. oktober havde vi planlagt et Kursus i håndbog 4 – Analyser, som vi desværre 
måtte aflyse på grund af manglende tilslutning. 
 
Det er, hvad vi i bestyrelsen har beskæftiget os med det sidste år. 
 
Regulativ 
Vi har i samarbejde med kommunen fået udarbejdet et regulativ for vandværker i Viborg 
Kommune. Har I ikke ændret jeres regulativ efter kommunesammenlægningen, så ligger 
der nu en godkendt skabelon klar på kommunens hjemmeside, så det er nu lige til at gå 
til. Skabelonen skal udfyldes med vandværkets navn og datoer, og derefter sendes til 
administrativ godkendelse ved Kommunen. 
 
 
 
 
 



Hjemmeside 
Vi har fået opdateret Vandrådets hjemmeside, så den nu er nemmere at finde rundt på. 

Her finder I diverse oplysninger om vandrådet, blandt andet hvilke vandværker der er 

medlemmer af vandrådet, med links til de vandværker, som har egen hjemmeside. 

Information fra Vandrådet, herunder referater fra bestyrelsesmøder og andre møder, som 

foregår i Vandrådsregi. 

Beredskabsplan, ”I har vel alle en beredskabsplan”, blev der i forbindelse med oprettelse 

af Vandrådets hjemmeside, under bjælken ”beredskabsplan” oprettet en Offentlig 

alarmeringsliste. Listen bliver opdateret mindst 1 gang årligt, eller ved eventuelle 

ændringer, opdateringsdatoen fremgår af listen, og jeg håber I gør brug af den. 

 

Fremtid 

Vi har i bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke lagt os fast på nogle aktiviteter for det 

kommende år, men af aktuelle emner kan nævnes: 

Kurser i samarbejde med FVD Region Midt 

Kurser/uddannelse i forbindelse med indførelse af kvalitetssikring på Vandværker jf. 

bekendtgørelse 132, her tænker jeg på de tilbud FVD tilbyder, som Niels Ravn giver en 

orientering om, eller måske andre tilbud. 

Temamøder, eventuelt et om BNBO-problematikken ved Niels Ravn 

Virksomhedsbesøg, her tænker jeg på lokale virksomheder, eventuelt besøg på et 

Vandværk, måske et større og et mindre vandværk. 

-- 

Efter Niels Ravn og Viborg Kommune har givet deres orientering, vil jeg godt have en 

dialog med jer om hvad i mener, kan være en ide at tage op af det jeg har nævnt, eller 

måske noget helt andet. 

 

Hvert år spørger jeg, hvordan får vi flere vandværker med som medlemmer, vi er nu 44 ud 

af 75 mulige medlemmer. Det kan vel ikke være kontingentet på 300 kr. årligt der kan 

være årsagen. Hvilke vandværker er medlem, kan ses på Vadrådets hjemmeside. 

Som det er nu, inviterer Vandrådet alle vandværker med til diverse arrangementer, skal vi 

blive ved med det, hvis man ikke ønsker at være medlem?? 

 



Med hensyn til kontingent, så har det været en ”kamp” at få alle kontingenter i hus, 

både sidste år og i år. Når referatet fra repræsentantskabsmødet udsendes, 

anmodes der om, at kontingentet indbetales til vandrådets konto nr., med oplysning 

af vandværkets navn.  

Vi foreslår at alle medlemmer, der ikke allerede har en fast overførsel på de 300 kr. 

pr. år i maj måned, vil få lavet sådan én, dette vil være en stor hjælp for os. Vi får 

ikke honorarer i vandrådsbestyrelsen, og har ikke noget lønnet personale, så vi er 

kede af at bruge så meget ekstra tid på administration, når vi skal rykke og rykke for 

indbetalingen, så hjælp os, tilmeld til fast overførsel. 

Er der nogen af jer, som ikke hører fra os, kan det skyldes, vi har den forkerte 

mailadresse, eller adresse til vandværkets kontaktperson, sker der ændringer hos jer, så 

kontakt os, så vi kan få ajourført vores adresseliste. 

Jeg vil slutte med at takke for det gode samarbejde, vi har med vore Vandværker, Viborg 

Kommune og FVD Region Midt. 

Tak for godt samarbejde, til min bestyrelse. 

Tak til Energi Viborg for udlån af lokaler til vore arrangementer. 

Tak til Jette Løgstrup, det er hende der sørger for, at vi får det hele til at fungere.  

 

TAK! 

  

 

 

 

 


