
Generalforsamling den 8.april 2014 kl. 18.30 
På Lyngåhus 

Bestyrelsens beretning:  
1. 2013 har igen været et meget aktivt år i Vandrådet, vi har holdt mange møder 

og fået en del fra hånden synes vi selv.  
a. Vi har fået lavet en pris-og leveringsaftale med Kamstrup omkring deres 

elektroniske vandmålere. Jeg tror prisen er rimelig og kvaliteten er vist 
rigtig god, så det vil være en god ide for jer at benytte disse, når I skal 
have nye målere. 

b. Vi har fået lavet ny og endnu bedre prisaftale med Eurofins og droppet 
Analytech, da deres priser ikke længere var attraktive. Vi fik selvfølgelig 
også tilbud fra andre og mindre kendte analysefirmaer, der er jo mange 
som gerne vil ind på det marked, men de var for dyre og så er det jo ikke 
særlig interessant. 

c. Vi har afholdt møder med Gry Gasser og senere Rita Liin om den 
reviderede beredskabsplan, som nu er blevet færdig her i efteråret. Print 
de bilag ud som I selv skal udfylde ud fra kommunens eller Vandrådets 
hjemmeside. Udfyld dem og mail dem til Rita, så printer hun en komplet 
beredskabsplan ud og sender til jer, lige til at sætte ind i det oprindelige 
ringbind, og under de samme faneblade som nu og få det nu gjort, så 
den bliver et brugbart stykke værktøj at have stående på vandværket. 
Ingen håber selvfølgelig at få brug for den, men det er lidt sent at skal til 
at udfylde den, når uheldet er sket. Favrskov Kommune vil sørge for en 
løbende opdatering af telefonnr., adresser og andet som ændrer sig over 
tid og når der kommer ændringer får I en mail, om at der kan hentes en 
ny side 48 f.eks.. Det er jo den der løbende opdatering som vi i 
bestyrelserne har så svært ved at huske eller få tid til. Så det er en fin 
aftale vi har lavet med Kommunen, at de sørger for opdateringen. 

d. Vi skal til at have genforhandlet vores aftale med Favrskov Forsyning 
om betaling for måleraflæsninger. Den gamle udløb jo her ved årsskiftet, 
men det har været lidt frustrerende fordi FVD og Danva også har 
forhandlet om et fælles udspil og det har vi selvfølgelig afventet, men vi 
ved ikke om de stadig forhandler eller ej, det var noget med hvem der 
havde den største nytteværdi af vandmålerne, men det må I høre 
nærmere om senere, enten på mail eller brev, vi skal nok holde jer 
orienteret. Om I vil holde kommunen ajour med målerudskiftninger og 
flytteaflæsninger i år uden at kende prisen er selvfølgelig op til jer. 
Personligt synes jeg da I skal fortsætte med det, vi finder jo nok en pris. 
Det skal jo helst ikke gå som på Bornholm hvor det ser ud til at 
vandværkerne bliver dømt ved en retssag til at aflevere 
måleraflæsningerne til kommunen for 8,-kr pr. stk. 



e. Jeg håber at det går godt med Takstbladene, at I forhåbentlig bruger den 
skabelon som vi har liggende på hjemmesiden, så I har lettere ved at få 
jeres takstblad godkendt hos Favrskov Kommune.  

f. Der har været 2.954 besøg på vores hjemmeside sidste år, så det er støt 
stigende og det er vi selvfølgelig glade for. 

g. Vi er jo med i Koordinationsforum, husk at læse referaterne på 
hjemmesiden 

h. Grønt råd er vi også med i. Det er jo et mere jordnært forum hvor der 
drøftes mange lokale ting. Følg også her med i referaterne på 
hjemmesiden. 

i. Vi er også her lige for nylig blevet medlem af to nye Vandråd, nemlig 
Vandrådet for oplandet til Århus Bugt og Vandrådet for oplandet til 
Randers Fjord. Der er rigtig mange medlemmer i disse Vandråd, mest 
landbrugsorganisationer, men også lystfiskeorganisationer, Danva og 
FVD er med og altså også Vandrådet i Favrskov Kommune. Det går 
meget på beskyttelse af vandløbene og ikke så meget beskyttelse af 
grundvandet som vi troede, men nu er vi i hvert fald med for at beskytte 
vores interesser og det er i øvrigt spændende at være med. 

j. Det er i år at mange af jer skal søge om forlængelse af jeres 
vandindvindingstilladelse, Karin siger at alle får besked når tiden er 
inde, så det behøver I ikke gå og huske på.  

k. Det der kommer til at tage tid i 2014 bliver beskyttelsen af vores 
drikkevand, de såkaldte BNBO områder, altså Borings Nære 
Beskyttelses Områder. Det bliver I alle berørt af og indkaldt til møde 
med Niras og kommunen her i år. I hvor stort omfang og hvor 
omkostningstungt det vil blive, er der vist ingen der har nogen ide om, 
på nuværende tidspunkt, men det er noget som vil stå højt på 
dagsordenen i de kommende år. Karin Hvidberg Nilsson fra kommunen 
har efter generalforsamlingen et indlæg om dette emne. 

l. Det er jo i år vi skal på et hygiegnekursus samt et driftslederkursus 
senest 31. december. Desuden skal vi have lavet et 
kvalitetssikringssystem for vores eget vandværk. FVD har heldigvis en 
elektronisk løsning med deres Thesys og da vi jo alle er medlem af FVD, 
synes vi i Vandrådet selvfølgelig at I skal bruge deres kurser og 
kvalitetssikringsværktøjer. DVN har også en løsning hvor nogle 
vandværker går sammen og får lavet begge kurser samt evt. 
kvalitetssikringssystemet på en gang og på en dag hvor FVD’s kurser 
tager 2 dage for hygiejnekursus og 3 dage for driftsleder kurset og ved 
DVN er det er ofte Vandrådet der står som koordinatoren, hvis det er 
noget vi skal rette henvendelse til DVN om, så må I sige til. DVN er 
ikke ret meget billigere men tager ikke så lang tid, men et andet godt 



tilbud til de mindre vandværker er fra DGE hvor et hygiejne-og 
driftslederkursus tager 3 timer og koster tilsammen 1.000,-kr pr. person, 
incl. Kursusbevis. Se Folder. Det med at sende folk på hygiegne-og 
driftslederkurser kan man endelig også gøre på den måde at hvis flere 
har fælles smed, kan man jo sende ham afsted, vi er 3 vandværker i 
vores område, som er gået sammen og sendt Foldby VVS på disse 
kurser, så bliver udgiften da kun en 1/3 til hver, det er så godt nok på 
FVD’s kurser. 

m. Man kan jo få lov af kommunen til at bruge Sekundavand eller regnvand 
til toiletskyld, tøjvask osv. Det håber jeg meget at kommunen vil gøre 
det enkelte vandværk opmærksom på hvis de giver en sådan tilladelse. 
Regnvand er jo ikke rent og er en reel trussel for vores drikkevand, hvis 
der mangler tilbagestrømningssikring. Det vil vi selvfølgelig gerne holde 
øje med men det kræver jo at vi bliver gjort opmærksom på det, enten 
fra kommunen eller smeden der laver det, men ofte er det jo noget som 
folk selv går og klamper sammen og måske også uden at søge om 
tilladelse ved kommunen, men lad os hjælpe hinanden med at holde øje 
med det. Jeg kan jo se i et blad fra DANVA at der er en boligforening i 
Århus som har installeret regnvandsanlæg uden 
tilbagestrømningssikring. Så det er ikke kun den lille foretagsomme 
forbruger der kan lave den slags ulykker. 

n. Sprøjtegifte er der nogenlunde styr på i landbruget men i private haver, 
er der slet ikke brug for hverken Roundrup eller plænerens, algefjerner 
eller hvad der nu findes, jeg kan se at COOP her i marts måned er 
stoppet med at sælge disse midler og andre steder kan man kun købe 
dem færdigblandet. For det er jo når man selv skal blande at den lige får 
et ekstra skvædt, fordi vi tro at det så virker bedre. Vi kunne jo godt på 
vores hjemmesider advare mod disse midler, fordi alle forbrugere vil jo 
gerne have helt rent og ubehandlet drikkevand og så må de også være 
med til at bevare det. Man kan sagtens have en pæn have uden brug af 
disse midler. Skal Vandrådet lave et forslag til en annonce til de lokale 
ugeblade eller til jeres hjemmesider, så sig til. 

 
o. Til slut vil jeg sige tak for et rigtig godt samarbejde som vi har haft i 

bestyrelsen i året der er gået. Desværre skal vi sige farvel til Henning 
Pedersen fra Vesterbro  Vandværk som ikke ønsker at genopstille. Vi vil 
sige mange tak for det store arbejde som du har lavet i Vandrådet og 
skulle du fortryde at træde ud her i sidste øjeblik vil det glæde os meget. 
Men ellers har vi selvfølgelig en lille gave til dig. 

 



p. Det betyder selvfølgelig også at vi skal have valgt et nyt 
bestyrelsesmedlem og i modsætning til sidste års generalforsamling som 
var lidt kaotisk fordi vi ikke havde en ny kandidat efter Tage, så har vi i 
år fået tilsagn fra Ole Legård fra Farre Marks Vandværk og det er jo 
rigtig godt. Om I så kan godkende ham, det må jo vise sig under punkt 6. 


