
 
Referat fra Ordinært vandrådsmøde 

Mandag d. 7. September 2015 
Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Kl 1900 

 

1. Registrering af fremmødte var der mødt 50 % op, og den ny formand Carsten Lanzky fra Sønderlev Vandværk bød 
velkommen og gennemgik aftenens program og blev gjort opmærksom på at den sidste halvdel, som ikke var mødt op 
skulle normalt have en opringning et par dage før møderne, og det var ikke tilfredsstillende.   

2. Referatet fra sidste ordinære vandrådsmøde d. 8. dec. 14 blev godkendt 
3. Team Vand og Jord fra  Hjørring Kommune beretter om sidste nye tiltag og planer, hvor det fremgik at der ikke mere vil 

være årlige inspektioner af vandværkerne, kun ved specielle tilfælde af forurening ell. Indsatsplaner er endnu ikke 
afsluttet og der arbejdes videre i processen.  Der blev opfordret til at vandværkerne kunne samarbejde omkring 
forsyning så de ikke var så sårbare. Der ville altid være nogen vandværker, der ikke mere kan klare sig selv mere, og 
her tager Hjørring vandselskab over, men det behøver ikke at være sådan.  Der blev opsat en case, hvor der var nogle 
uoverensstemmelser imellem et vandværk og et større landbrug, hvor det i sidste ende nok blev kommunens svar der 
afgjorde sagen, med risiko for at kommunalbestyrelsen gjorde sin indflydelse gældende. Også her blev der opfordret til 
at der blev fundet nogle holdbare løsninger ude i områderne. Drikkevandsbidraget skal indbetales helt frem til 2018.  

4. Hjørring Vandselskab fik 5 min. indlæg hvor de opfordrede os til at fremsende oplysninger på ny opsatte målere og evt. 
andre oplysninger. Vi kunne også benytte aflæsning fra deres side på landbrug, som ikke er på det offentlige kloaknet. 
Der blev takket for det gode samarbejde med håb om at det fortsætter. 

5. Formanden berettede fra FVD som nu hedder Danske Vandværker omkring nyhedsbrevene som kommer hver uge.  Der 
kommer mange brugbare informationer om almindelige dagligdags ting, som er relevante for os alle. 

6. Under emnet rekrutteringer af nye medlemmer opfordrede formanden til at vi prøver sammen at komme med nye 
idéer til  at få nye og evt. yngre bestyrelsesmedlemmer ind i vandværksbestyrelserne. 

7. Under evt. blev det nævnt at vi arbejder på at få en af de nye konsulenter fra Danske Vandværker op til næste møde. 
Hundelev har fået en kalkknuseanlæg installeret 
                                                           Ref. Carsten L  Jensen 

 


