
 

Hjørring Vandråd. 

Referat fra ordinært medlemsmøde den 10. oktober 2011. 

Team Vand og Jord. 

Knud Mikkelsen omtalte Primær vandværkernes situation og deres forsyningsstatus, samt hvor der mangler 
sammenkoblinger, af hensyn til forsyningssikkerheden, blandt samtlige vandforsyninger i kommunen. 

Lene Milwertz og Helle  Nielsen havde emnet rentvandsbeholdere på programmet, eller rettere kontrol 
med rentvandsbeholdere, her udspandt der sig en del diskussion, om måden med inspektion – kontrol og 
rensning – kloring m.v. som kan være både forlidt eller formeget. Hvad der absolut skal gøres ligger lidt i 
det uvisse, derfor har team Vand og Jord udarbejdet et skema til egenkontrol, som i øvrigt F.V.D. bakker op 
om. I første omgang gælder det om at være obs. på kontrol, og sørge for at tankene bliver kikket efter, og 
eventuelle fejl bliver rettet. Vi ved jo alle hvilke problemer der kan opstå og ikke mindst at få dem rettet. 

Beredskabscenteret. 

Jesper Ludvigsen fra beredskabscenteret kom selv om at han havde vagt og omtalte strategien i 
brandslukning i dag. I dag benyttes der meget mindre vand end tidligere til brandslukning og at man i dag 
har vandet med hjemmefra, ved større brande transporteres vandet som regel med tankvogn, derfor har 
man i dag ikke brug for så mange brandstandere som tidligere, de brandstandere man i dag benytter skal til 
gengæld give en større mængde vand. I fremtiden vil mange brandstandere blive udfaset som 
beredskabsmateriel. Vandværkerne vil blive tilbudt at overtage de overflødige standere til brug til 
ledningsudskylning , den sag finder de enkelte vandværker ud af sammen med beredskabscenteret. 

Energi Nord. 

Ledningsmester Nik. Severinsen tog sig af emnet om termisk installationsfotografering  et emne som 
trænger sig på i løbet af 2012. Nik. Severinsen og hans medarbejder demonstrerede to typer termiske 
billedskannere som de bruger til termofotografering  samtidig med at de fortalte om vigtigheden heraf da 
man ikke altid visuelt kan se hvilke problemer der måske er undervejs. Nik. Severinsen nævnte at el-
tavleanlæget skal være afdækket under kontrollen og at der gerne skal være en elektriker tilstede. 

Lars Kærsgaard F.V.D. 

Lars Kærsgaard nævnte kort hvilke nyheder han var bevidst om og som måske vil påvirke vandværkerne i 
fremtiden.                                                                                           . 

De to sidste punkter på dagsordenen  kunne desværre på grund tidmangel ikke nås de behandles på 
møder senere. 

                                                                                                                                                           Bjarne P. 

   


