
Kontaktudvalget for vandværker i Silkeborg Kommune (Vandrådet) 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Vandrådet afholdt på Tietgensvej 3, 

d. 16.01.2014 

 

 

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

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

                    Kjeldmand Jensen (JKJ)  

 

Gæster:   

 

Ikke mødt:  
 

Afbud:   Jan H. Pedersen 

 

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

 2. Orientering vedr. møde i koordinationsforum. 

                                            3. Tilretning af vedtægter. 

                                            4. Afregning for aflæsninger Silkeborg Forsyning. 

                                            5. Driftstid på ikke kontrolbare kontraventiler. 

                                            6. FVD brev til miljøministeren vedr. navn Vandråd. 

                                            7. Næste møde. 

                                            8. Eventuelt. 

     

1. Referatet fra 13.11.2013 blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. KEN gav en orientering om mødet i koordinationsforum, de punkter der blev drøftet var stort set 

de samme ting der blev fremlagt af kommunen ved sidste møde de eneste nye er at kommunen har 

udsendt invitationer til samtlige vandværker i kommunen vedr. BNBO, hvor vandværkerne kommer 

ind i hold à 4-8 stk. i løber af februar måned, her vil man fremlægge planerne for de fremtidige 

BNBOER med det til følge af erstatninger der kan komme på tale for det enkelte vandværk, det er 

vandrådets holdning at de enkelte vanværker ikke indgår frivillige aftaler med de enkelte lodsejere 

der grænser op til vandværkets boringer.    

 

3. Forslag til nye vedtægter blev gennemgået der var nogle småting der skal ændres, således de kan 

endelig vedtages af bestyrelsen, som forslag til fremlæggelse til endelig godkendelse af 

repræsentantskabet. 

 

4. De nye takster til afregning af måleroplysninger mellem vandværkerne Silkeborg Forsyning er 

ikke på plads endnu, da forhandlingerne mellem FVD og DANVA vedr. en landsaftale endnu ikke 

er kommen på plads. Det er vandrådets råd at man køre videre efter den gamle ordning indtil den 

nye er på plads. 

 

5. Der var en meget kort snak om kontraventiler, vedlagt Tilbagestrøms sikring (se speciel side 34) 

 

6. Det er vandrådets opfattelse at det er en sag for FVD. 

 

7. Næste møde er planlagt til 26/3 2014. Generalforsamling er foreløbig fastsat til 29/30 april. 
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8. Tideligere bestyrelses medlem John Stephensen der trak sig tideligere fra bestyrelsen pga. 

sygdom har meddelt at han er klar til at genoptage bestyrelsesarbejdet igen, det har bestyrelsen taget 

til efterretning, da der i forvejen mangler en repræsentant fra Gl. Gjern kommune, han bliver 

inviteret til næste møde. 

 

  

Ref.: Jørgen Jensen.. 


