
Referat 
 

Fra vandrådsmøde d 16/4-12 på Hjørring kro kl. 1900 
 
 
Formanden bød velkommen og gik straks til dagsordenen. 
 
 
 

1. Valg af dirigent til punkt 5 ”Forslag til nye vedtægter”  blev Lars Kærsgaard valgt. 
 
 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d 5. dec.11    Der var ingen indvindinger så det er 

godkendt. 
Der blev orienteret fra konstitueringen med at: 
  Formand  Bjarne Pedesen 
  2. Formand Ejgild Jensen 
  Kassere Bent Malmberg 
  Sekretær Carsten L Jensen 
 Der var taget 3 tilbud hjem på Termografering af el skabe som vedlægges referat og 
kan hentes på hjemmesiden. 
Det var Nord Elektro i Aalborg, som var billigst for det samme arbejde. 
Anmodning om arbejdets udførsel og navne på interesserede værker sendes senest d. 1. maj. 
Så alle skal have meldt ind inden. 
 
  
 

3. Orientering fra Team vand og jord 
a. Vejledning har været i høring fra matrikelstyrelsen vedr. 5m Zone og der er endnu 

ikke fremkommet svar. 
b. Det er ikke muligt på nuværende grundlag at inkludere krav om luftgab 

kontraventiler i fremtidige miljøgodkendelser. 
c. Der er ikke endnu undersøgt noget omkring kirkegårds problematikken med hensyn 

til grundvand og nedsivning. 
d. Der skal udarbejdes vandplaner inden sommerferien omkring vandløb og boringer og 

planerne skal godkendes til nytår. 
e. Der bliver lavet skilte, som kan opsættes på indvindingsopland, som oplyser borgere 

omkring følsomheden af områdets undergrund og dermed appellerer til ansvarlig 
brug af gifte og hen kastning af affald. 
 
 

 
 

4. Der var ingen fremmødte fra Hjørring kommunes beredskabsafdeling. 
 
 



 
5. Forslag til nye vedtægter blev vedtaget med nogle enkelte rettelser til forslaget. 

Vedtægterne kan findes på hjemmesiden. 
 

 
6. Evt. 
 
 
Landbo nord har tilbudt at komme og fortælle noget omkring deres rolle i vandmiljøet på et 
møde. 
 
Flere og flere landmænd er begyndt at bruge egen boring igen til vanding ol. 
 
Jon Lemming takkede af da han fratræder sin stilling som direktør for Hjørring Vandselskab 
pr.1maj. Og Bjarne takkede tilbage for et godt samarbejde. 
 
Bjarne foreslog at vi lavede et arrangement, hvor alle bestyrelses medlemmerne i vandværkerne 
deltog i nogle kursus tilbud.  
 
 
 
 
 
Referent  Carsten L Jensen 
 


