
 
Referat ordinær møde i vandrådet d. 06 2008 på Administrationscenter Hirtshals. 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra d. 03 2008 
2.Orientering ved Søren 
3. Orientering fra Beredskabsudvalget 
4.Gennemgang af den udsendte vandforsyningsplan. 
5. Drøftelse og kommentar af retningslinierne i vandforsyningsplanen. 
6 Orientering om OSD 6 D 
7. Regnskab 
8. Eventuelt. 
Næste møde den 08 09 2008. 
 
 Referent har ikke styr på hvem der var fraværende, beklager. 
 
1.  
Referat blev godkendt. 
2.  
Region Nord tilbyder kursus, gerne for 2-3 vandråd. 
Tilbud om at arrangere besøg på Grundfos og Flygt. 
www.dvn.dk har oplysninger om analyser samt en elektronisk beredskabsform. 
3. 
Lars orienterede om at der arbejdes med planen/uddybning/udfyldning af kasserne til deres næste møde 
d. 09 08 2008  
4. 
Knud Mikkelsen orienterer 
Materialet er kun bearbejdet i Team Vand og Affald. 
God mulighed for indflydelse på det færdige resultat. 
 
Team Vand og Affald ønsker en tilbagemelding inden næste møde i 
Vandrådet. Det vil være rigtig godt hvis hvert vandværk bearbejder 
materialet og giver input inden d. 20 08 2008 således at der er tid til at få 
tingene indarbejdet i planen inden næste møde i vandrådet d. 08 09 2008. 
Der er lagt op til at planen kan endelig koordineres i samarbejde mellem 
kommunen og så bestyrelsen(2-3repræsentanter) for Vandrådet efter input 
på vandrådet møde d. 08 09 2008  
Der blev givet udtryk for at udkastet der bliver fremlagt på mødet d. 08 09 
2008 også har været drøftet mellem Kommunen og Vandrådet. 
 
Jon Lemming: Hvilke anlæg skal der satses på fremover? 
Knud: Det er Hjørring vanselskab der har de største udfordringer fremover. 
Jon: Materialet er kommet for tidligt ud. 
Ole Udarbejdelse afprojekt/anbefaling af ringledning. 
Lars: Kan ringledning lægges ind i taksblad. 
Bent Malmberg: Har I myndighed til det I vil. 
Knud: Byrådet har myndighed. 
Ivar: Godt arbejde der bør bruges som udgangspunkt til det færdige udkast. 
Lars: Det der vedr. det enkelte vandværk skal udarbejdes i samarbejde med kommunen og det enkelte 
vandværk. 
Lars: Det er vigtigt at taksblade er udarbejdet i henhold til regulativet. 

http://www.dvn.dk/


Viggo: fremover skal de opfylde lovkravet for at blive godkendt af Kommunen. 
Søren: FVD laver/arbejder på at udforme et lovligt takstblad. 
Hans: Der er mange brønde der ikke er lukket, Lendum vil ikke indsende oplysninger om disse. Lendum 
har aldrig sendt regnskab ind 
Karsten: det er vigtigt at vi får en plan for en evt. ringledning. 
5. 
Punkterne blev gennemgået og der blev afgivet kommentarer rundt om i forsamlingen. 
6. 
 OSD 6D dækker over Skallerup, Sønderlev og Lønstrup vandværker. 
Vurdering af pris for den uarbejdede handlingsplan. 
7.  
Der er en beholdning på ca. 42 000 kr. pt. 
Der mangler indbetaling fra 2 værker. 
8. 
Søren forslog tur til Grundfos. 
Hvis der skal afholdes kursus skulle det kun være for Hjørring Vandråds medlemmer, evt. med 
økonomisk tilskud fra Vandrådet. 
Søren undersøger muligheder for et relevant kursus i februar/marts 2009. 
 
 
NB:Det fremhævede afsnit under punkt 4 er ikke som sådant drøftet under punkt 4, men er drøftet efter 
kaffen mellem Knud, Søren og referent.  Der var enighed om at det ikke er muligt at sammenskrive så 
stort et materiale med over 30 personer til stede, derfor denne strategi. 
For at få bedst muligt materiale at bruge fremadrettet er det vigtigt at de enkelte vandværker kommer 
frem med deres synspunkter inden d. 20 08 2008, dog vil det også være muligt at komme med 
synspunkter på det ordinære møde 08 09 2008.  
Kom nu med jeres synspunkter og få indflydelse. 
 
Referent: Ivar Nielsen 
 
 
 
 
 


