
 
 
 
 
 
Referat fra ordinært møde i KVHK tirsdag d. 07 03 2006. 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat af d. 07 12 2005. 
2. Orientering 
3. Økonomi  
4. Kontingent 
5. Viggo Larsen 
6. Evt. 
 
Der var afbud fra Mosbjerg Vandværk. 
Em, Vrå og Vogn Vandværker var fraværende uden afbud. 
 
1. Referatet blev godkendt, dog var der en rettelse på hvor der stod betaling til KVHK efter 
m3, dette er naturligvis pr. måler. 
 
2.  3 vandværker havde ikke fået referatet fra den stiftende generalforsamling, enten er der 
fejl i mailadresse, eller der er tastet forkert ved udsendelsen. Søren beklagede. 
Til møder er det udgangspunkt at der møder en fra hvert vandværk, dog hvis der kommer 
flere, er det et krav at man tilmelder sig hos formanden. 
 
Søren orientere om hvor meget NAVI Partner kunne tilbyde, men det må være op til det 
enkelte vandværk om de ønsker hjælp, og da materiale blev uddelt, kan hvert enkelt værk 
kontakte dem. Der vil ikke foregå noget fælles, da de enkeltes vandværkers behov for evt. 
hjælp er meget forskelligt. 
 
Lars orienterer om lovkrav til information til forbrugerne. 
 
Der uddeltes følgende orienterende materiale fra: 
Amtskontaktudvalget i Nordjyllands Amt. 
Referat af møde i Grundvandsrådet politiske del. 
Orientering til Nordjyllands Amts Grundvandsråd. 
Vedtagelse af Regionplan 2005. 
Orientering fra Regionsvandrådet. 
Materialer fra Navi Partner 
Materialer fra DGE 
 
Søren lavede mandtal over dem der ønskede at komme til messe i Silkeborg. 
 
Der var spørgsmål om ringforbindelse af råvandsledninger. Her er det vigtigt at råvandet har 
den samme kvalitet, ellers går det galt i det modtagne værks filter. 
 
Lars orienterede om materiel til nødforsyning. 
 
Der blev udtrykt ønske om at KVHK holdt møde med den nye beredskabschef. 
 



 
 
3 og 4. Det ændrede budget blev godkendt: 
Betaling er 400 kr. pr. vandværk og 75 øre pr. vandmåler. 
Regning sendes ud og skal betales hurtigst muligt og inden 1 måned, da kassen er tom her i 
opstartsfasen. 
Regning sendes til de adresser som kasseren har(jeg tror det for de fleste vedkommende er 
formænd) som så bedes give den videre til kasseren i det enkelte værk. 
 
Beløbet skal indsættes på konto 9070 1620789875. 
 
5. Viggo Larsen gav et meget interresant indlæg omkring vand, vandværker og rensning af 
vand på værkerne, samt en orientering omkring vandprøver, forståelse af prøver, hvad er 
alvorlige fejl og hvilke tal der er mere u skyldige. 
 
6. Hjørring vandværk invitere til møde for at se det mobile værk ude på Bredkær. 
 
Invitation er sendt ud til værkerne. 
 
Referent 
Ivar Nielsen. 
 
 
 


