
Børglum d. 01 10 2008  
 
Ordinær møde i Vandrådet d. 08 09 2008  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra d. 09 06 2008  
2. Orientering ved Søren 
3. Orientering fra Beredskabsudvalget. 
4. Orientering om arbejdet med ringledningsforbindelser Team vand og affald. 
5. Gennemgang af rettelser til vandforsyningsplan. 
6. I Tilfælde af at punkt falder ud er der forberedt andet. 
7 Regnskab 
8. Eventuelt. 
 
1. Godkendt. 
 
2. Søren orienterede om hvad der er sket siden sidst. 
 
3. Der har været holdt 1 møde i udvalget. 
Der arbejdes på et skelet, som så de enkelte vandværker kan fyldes deres opgaver/planer på. 
Kommunen skal have sin beredskabsplan færdig først, det vil gøre det resterende arbejde lettere. 
Kommunen beredskabsplan vedr. vand forventes færdig til politisk behandling om ca. 2 mdr. 
 
4. Alectia har sendt materiale i dag d. 08 09 2008. vedr. forslag til ringledninger. Bilag udleveret. 
Kopier af vandværkernes kort skal indsendes til Viggo, kan kopieres på kommunen, aftales med Viggo. 
Viggo har oplysninger om maks. time kapacitet på de enkelte værker. 
Der blev givet input til arbejdet bordet rundt. 
 
5 Knud gennemgik de punkter i vandforsyningensplanen, som udvalget havde besluttet at ændre på efter 
de svar der var kommet fra vandværkerne og fra kommunens side. 
Fremstillingen var lidt forvirrende da punkter havde skiftet nr. m.m. 
Knud fremlagde at, nu lavede udvalget et udkast der så sendtes i offentlig høring. 
Ivar gjorde opmærksom på at det ikke var det der var ført til referat og aftalt på det forrige møde. 
Det aftaltes at der holdes et møde med kommunen inden det går i høring, hvor Vandrådet kan gøre deres 
input gældende. Vandværker melder tilbage til Søren. 
 
7 Ca. 40000 kr. i beholdning. 
 
8 Takstblad ligger i høring. 
Knud: Systemet med alle vandanalyser fra det gamle Miljøcenter er nu læst over på et nyt system og 
fremadrettede prøver kan indlæses. 
Web adgang med Password giver adgang. 
Viggo viste hvad systemet kunne, der kræves betaling for at komme på. 
Det vil koste ca. 20000 kr. årligt. 
Der udspandt sig en disskusion omkring betaling. Der fremførtes synspunkter om at det var kommunen 
der skulle betale, til at det var de værker der ønskede dette værktøj, til at der aftaltes at det betaltes af 
vandrådet. Det sidste kræver en kontingentforhøjelse. 
Konklusionen blev at Vandrådets bestyrelse drøftede det og satte det til afstemning på næste møde. 
Et enkelt vandværk protesterede mod at det blev en løsning i fællesskab, da de ikke havde brug for det. 
Referent: Ivar Nielsen  
 


