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Tilstede:  Jørgen Kjeldmand Jensen (JKJ), Jan H. Pedersen (JHP), Bent Hollegaard ( BHO), 
Klaus Kirkegaard (KK), John Duch (JD), Niels Kristensen (NK), Henning Balle (HB) 

 
Afbud: Henning Harder, Lars Viby Mogensen 

 

Gæster:   

 

Dagsorden  
Vandrådsmøde den 
02.06 2015, kl. 19.00 

 
Referat: 

1. 
Referat fra sidst - under-
skrift 
 

Godkendt 
 

2. 
Færdig konstituering af be-
styrelsen 

Næstformand: Jan H. Pedersen 
Sekretær: Bent Hollegaard 

3. 
Foreløbig status på indsats-
planerne 

Vandværkerne i Silkeborg Kommune indkaldes løbende over det 
næste år i mindre grupper eller enkeltvis til møde med Silkeborg 
Kommune omkring indsatsplanerne for det enkelte vandværk. 
Opfriskning af Vandrådets indstilling til Silkeborg Kommune om-
kring indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere om erstatning, 
14/1 2014, Vandrådet anbefaler samtlige vandværker i Silkeborg 
Kommune ikke at indgå frivillige aftaler om erstatning. 
 

4. 
Forslag om indkøb af læka-
geudstyr 

Besluttet ikke at gå videre med indkøb af lækageudstyr. 
Udstyret er meget dyrt og kræver meget stor erfaring i at bruge 
udstyret.  
 

5. 
Nyt koordinatsystem til kort 

Vandværker bør afvente med ændringerne i koordinatsystemet, 
systemerne er ikke helt klar til konverteringen. 
 

6. 
Møde i koordinationsforum 

Mødet er udsat til 25/6 2015. 
Koordinationsforum et forum nedsat i forbindelse med udarbejdelse 
af de kommunale indsatsplaner. 
Består af en lang række interessenter omkring grundvandsbeskyt-
telse som landbrug, skovbrug, vandværker, myndigheder mv. 
 

7. 
Ny bank 

Kasseren KK meddelte Vandrådets nye bankforbindelse, Arbejder-
nes Landbank 
 

8. 
Planlægning af næste møde 

Næste møde aftalt til torsdag den 17/9 kl. 19.00 
Efterfølgende ordinære møder planlægges næste gang, grundet 
afbud til dagens møde 
 

9. 
Næste møde 
 

17/9 2015 kl. 19.00, Forsyningshuset 

10. 
Eventuelt 
 

Vandrådet sender en forespørgsels ud til samtlige medlemsvand-
værker: 

• Deltage i et samlet udbud på bortskaffelse af okkerslam, 
Holst Kloakservice 
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• Hvilke vandværker har en spindelsøger, gerne til udlåns til 
andet vandværk 

• Hvilke vandværker har entreprenørpumpe med slanger og 
transportabel generator, lånes ud ved driftsuheld og led-
ningsbrud. 

Listen over udstyr spindelsøger og pumper lægges ind på Vandrå-
dets hjemmeside, Silkeborg Kommunes hjemmeside, Natur- og 
Miljøafdelingen, med kontaktoplysninger 
 

 
 
 
 
____________________ _____________________ __________________ 
Jørgen Kjeldmand Jensen Jan H. Pedersen Bent Hollegaard 
 
 
____________________ _____________________ __________________  
Klaus Kirkegaard John Duch Niels Kristensen  
 
 
____________________ _____________________ __________________ 
Henning Balle Henning Harder Lars Viby Mogensen 


