
Silkeborg Kommunes Vandråd  
Referat 

                                                              
 

Tilstede:  Jørgen Kjeldmand Jensen (JKJ), Jan H. Pedersen (JHP), Klaus Kirkegaard (KK), 
John Duch (JD), Henning Balle (HB), Lars Viby Mogensen (LVM). Henning Harder 
(HH) 

 
Afbud: Bent Hollegaard, Niels Kristensen 

 

Gæster:  

   

 

Dagsorden  
Vandrådsmøde den 
12.05 2016, kl. 19.00 

 
Referat: Jan Pedersen 

1. 
Referat fra sidst - under-
skrift 
 

Referatet fra sidste møde underskrives på næste møde, sammen 
med referatet fra dette møde 

2. 
Konstituering af bestyrelsen 
 

Formand, Jørgen K. Jensen 
Kasser, Klaus Kirkegård 
Sekretær, Bent Hollegaard 
 

3. 
Status på bortskaffelse af 
okkerslam 
 

Der er fremsendt et tilbud fra Holst vandservice a/s. Tilbuddet be-
står af en fast startomkostning og en variabel m3 pris. 
Aflæsningen sker ved Kingo Karlsen 
Der er også fremsendt et tilbud fra Højfelt. Højfelts pris er udeluk-
kende en variabel m3 pris. Prisen virker attraktiv, men der er tvivl 
om modtageren af slammet er godkendt til modtagelse. 
JKJ, HH og JD holder et møde med Gunnar Olsen fra Højfelt sna-
rest for at få nærmere oplysninger omkring godkendelserne. Gun-
ner Olsen inviteres evt. til næste bestyrelsesmøde. 
 

4. 
Status på regulativ 
 

HH, JD og JHP har afholdt møde med kommunen. Kommunen vil 
godt være sekretær på opgaven omkring regulativet. 
Der er enighed om, at Danske Vandværkers forslag til et nyt nor-
malregulativ er et godt udgangspunkt for et nyt regulativ. 
Der har været småting som ønskes ændret i forhold til udkastet. 
JHP kontakter kommunen med henblik på at få lavet et udkast som 
kan rundsendes til vandrådets bestyrelse inden udsendelse til 
kommunens vandværker. Punktet tages op på næste bestyrelses-
møde 

5. 
Næste møde 
 

14/9-2016 klokken 19 på Tietgensvej 3, Silkeborg 

6. 
Eventuelt 
 

Der afholdes møde i koordinationsudvalget vedrørende indsatsplan 
øst og syd den 14/6-2016 
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Henning Balle Henning Harder Lars Viby Mogensen 


