
Kontaktudvalget for vandværker i Silkeborg Kommune (Vandrådet) 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Vandrådet afholdt på Tietgensvej 3, 

d. 18.03.2015 
 
 
 Deltagere: Jens Iversen(JI), Jan Pedersen (HP) John Duch (JD), Henning Harder (HH) 
                     Jørgen K. Jensen (JKJ), Bent Hollegaard (BH), Karl Ejner Nielsen (KEN), 
                     Niels Kristensen (NK), Henning Balle (HB)  
 
Gæster: Silkeborg Kommune v/ Steffen Kristensen og Linda Lindhardtsen.  
                       
Ikke mødt:  
 
Afbud:  
 
Med følgende dagsorden: 1. Velkomst til suppleant. 
                                            2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
                                            3. Ny konstituering af bestyrelse. 
                                            4. Opsigelse fra forsyningen af aftale vedr. målerindberetninger. 
                                            5. Nyt fra Kommunen. 
                                            6. Orientering vedr. Regionsvandrådsmøde. 
                                            7. Regnskab. 
                                            8. Planlægning af årlig generalforsamling.                                          
                                            9. Eventuelt. 
 
 

1. Henning Balle er indtrådt i bestyrelsen, som suppleant for John Stephensen der afgik ved 
døden her først i det nye år. Henning blev budt velkommen ved en kort præsentation af de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 

3. Konstituering af bestyrelse blev udsat til efter generalforsamlingen. 
 

4. Punktet blev udsat til efter generalforsamlingen. 
 

5. Steffen Kristensen gav en orientering hvor langt staten og kommunen var med indsatsplan-
områderne og tidsplan for grundvandskortlægning og indsatsplanlægning.  
Linda Lindhardtsen orienterede om returnering af nylig udsendte skemaer vedr. kurser, 
tilstandsrapporter og risiko vurdering mm. fra vandværkerne. Der blev oplyst at der er 
mulighed for at få reduktion i antal af parametre i pakken for pesticider, hvis der ikke er 
dyrket nogle bestemte afgrøder i årtier bagud. Bilag medsendes.   

 
6. Bent og Henning gav en kort orientering fra regionsvandrådsmødet der blev afholdt d. 4/2. 

Referat fra mødet medsendes. 
 

7. Årsregnskabet blev gennemgået, der har været et driftsunderskud på 1406,50 kr. regnskabet 
blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
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8. Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag d. 21/4 2015 kl. 1900 i forsyningens lokaler 

Tietgensvej 3. Der kræves tilmelding til mødet, hvis man vil deltage i traktementet efter 
mødet.  
 

9. Man opfordres til at kontrollere sine fakturaer fra Eurofinds, da det har vist sig at der er fejl i 
dem, det drejer sig om de rabatter der står i kontrakten ikke er korrekte på fakturaen. 
 
 

 
 
            Ref. Jørgen Jensen. 


