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Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (19.8.19)
2. Opfølgning siden sidst:
- Møde i Region Nord 28.8.19
- Kursus BNBO
3. Vandsamarbejde – udsendte henvendelse fra DV
4. Udflugt med Vandråd Thy
5. Fastsættelse af dato for repræsentantskabsmøde
6. Årlige møder med kommunen og forsyningen
7. Eventuelt
Ad. 1 – Godkendelse af referater fra sidste møde
Mødereferat fra sidste møde underskrevet af bestyrelsen.
Ad. 2 – Opfølgning siden sidst
Møde Region Nord: PJL, AM og PEN deltog. God diskussion om fremtidsplaner.
Kursus BNBO: PJL deltog i kursus afholdt af DV. Føler sig lidt bedre klædt på til at drøfte emnet med
kommunen.
Ad. 3 – Vandsamarbejde
Ny vejledning om grundvandssamarbejder udsendt 4.12.19. Kommunen har ”aben” til at komme med et
udspil. Aftaler med kommuner og vandværker skal laves inden udgangen af 2022. Hvis ikke aftalerne er
lavet, er det statens BNBO’er, der bliver gældende.
Vi er indstillet på, at vi skal samarbejde med kommunen om, hvilke arealer/vandværker det er relevant at få
med i BNBO-aftalerne. Der kan være flere holdninger i spørgsmålet: Hvad har kommunernes landsforening
meldt ud til kommunerne, hvad er de enkelte kommuners og de tekniske udvalgs holdning?
Vi skal have en diskussion med kommunen om, hvordan vi etablerer grundvandssamarbejdet.
Ad. 4 – Udflugt med Vandråd Thy
Egentlig berammet til efteråret, men udskudt til en fredag først på året. Datoforslag: 17.1.20, 24.1.20, 7.2.20,
21.2.20 og 28.2.19. PJL sender disse forslag videre til Thy.
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Ad. 5 – Fastsættelse af dato for repræsentantskabsmøde 2020
Skal afholdes inden udgangen af marts. Forslag uge 12 eller 13 (- 16.3., - onsdage).
Forslag til indlægsholder/emner: BNBO, kalk, LER.
Valget faldt på emnet LER. PJL kontakter vores kortleverandør.
Vi kan lave en kort introduktion vedr. BNBO og arrangere et debatmøde efterfølgende, så vandværkerne har
nogen information og lidt tid til at vende spørgsmålene i egne bestyrelser.
Ad. 6 – Årlige møder med kommunen og forsyningen
PJL kontakter kommunen for at aftale et møde først på året.
Derefter møde med forsyningen – AM aftaler tidspunkt.
Ad. 7 – Eventuelt
Grundvandets venner: Syddjurs vandråd har taget initiativ til at stifte en ny forening. Bestyrelsen drøftede
formålet og var enig om, at vi ikke mener, det er en god idé, at der kommer sådan en forening ind mellem
vandværkerne og DV.
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