
Kontaktudvalget for vandværker i Silkeborg Kommune (Vandrådet) 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Vandrådet afholdt på Tietgensvej 3, 

d. 08.10.2013 

 

 

 Deltagere: Karl-Ejner Nielsen (KEN), Jens Iversen(JI), John Duch (JD), 

                    Bent Hollegaard (BH), Henning Harder (HH), Niels Kristensen, (NK)  

 

Gæster: Steffen Dall og Ole Dyrsø, fra Silkeborg Kommune.  

 

Ikke mødt:  
 

Afbud: Jørgen K. Jensen og Jan H. Pedersen(JP).   

 

Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Nyt fra Silkeborg Kommune, om bl.a. status på grundvands kort- 

lægningen, indberetning af ledelsessystemer, mv. 

                                            3. Hygiejne- og driftskurser på Ferskvandscentret? 

                                            4. Erfaring med ledelsessystemer, hvilke bruger vi og hvor langt er vi? 

                                            5. Tilretning af vedtægter, antal bestyrelsesmedlemmer. 

  6. Næste møde. 

  7. Eventuelt. 

 

1. Referatet fra 23.05.2013 blev godkendt. 

 

2. Ole Dyrsø gennemgik status på grundvandskortlægningen. De er færdige med trin 1, som via 

indsamling af data fra borerapporter og pejlinger, har givet et billede af undergrunden, der viser 

hvor der er gode vandindvindingsmuligheder. Der er kortlagt 477km2, hvor OSD-områderne udgør 

128km2. De vandværker der ikke er med under denne kortlægning, det skyldes den sammenhæng 

der er i undergrunden, kommer med i næste omgang, så alle vandværker bliver kortlagt. 

Steffen Dall orienterede om den igangværende proces med udpegning af BNBO. Der bliver udsendt 

rapporter til de enkelte vandværker først i 2014. Derefter afholdes der møder med 5-6 vandværker 

ad gangen, for afklaring af beskyttelsens omfang. SK lægger op til frivillige aftaler, mellem 

lodsejere og vandværker, ellers vil de udstede påbud efter henvendelse fra vandværkerne. Det er det 

enkelte vandværk der skal afholde udgifterne til dækning af lodsejernes tab eller for ekspropriation.   

Der afholdes møde i koordinationsforum for drikkevandsbeskyttelse i Silkeborg Kommune, den 21. 

november 2013, hvor Vandrådet deltager med formanden som repræsentant. 

Silkeborg Kommune har pt. ikke modtaget indberetninger om anvendte ledelsessystemer, 

beskrivelser, eller uddannet driftspersonale. 

 

3. JP har haft kontakt til ferskvandscentret og de er interesserede i at afholde drifts- og hygiejne 

kurser. De er i dialog med FVD og vil kun i samarbejde med FVD afholde disse kurser. 

 

4. Ledelsessystemer. Salten har indkøbt TETHYS-systemet og Them vil gøre det i løbet af efteråret 

og Resenbro overvejer pt. 

Vi vil fra Vandrådet opfordre alle vandværker til at få sig bestemt for et system og få det indberettet 

til Silkeborg Kommune. Fristen er udgangen af 2014. 
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5. Tilretning af vedtægter for Vandrådet, idet det ikke lykkedes at få repræsentanter fra alle de 

gamle kommuner, ved sidste generalforsamling. 

I §7 ændres fra 2 medlemmer fra hver af de gamle kommune, til min. 4 og max. 8 medlemmer, 

uden tilknytning til bestemt tidligere kommune. Ved stemme lighed i bestyrelsen, tæller 

formandens stemme dobbelt. 

4 suppleanter ændres fra 4 med 1 fra hver af de gamle kommuner, til 2 suppleanter 1 år ad gangen. 

Ændringerne skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen 2014, hvor der også indkaldes til 

et ekstraordinært møde, med ca. ugers varsel, pga. fremmødte stemmeberettigede, iflg. vedtægter. 

 

6. Næste møde. 

14.11.2013, med formøde om koordinationsforummøde og vedtægtsændringer. 

 

7. Eventuelt. 

12 af medlemsvandværkerne mangler pt. at betale kontingent for 2013. 

Undren over opkrævning af affaldsgebyr. 

Fjernelse af brandhaner og afgrening dertil betales af Silkeborg Kommune, Brand og Redning. 

I vandforsyningsplanen for 2017 og frem, kan indarbejdes aftaler om forsyningsgrænser mellem 

vandværker og aftaler om sammenlægning og overtagelse af vandværker. 

 

Ref.: Karl-Ejner Nielsen. 


