Lejre Vandråd
Referat, Bestyrelsesmøde d. 30-04-2018

30-04-2018

Sted: Fasaneriet, Lejre
Deltagere: Niels Grann NG, Søren Toft Nielsen STN, Per Madsen PM, Søren G. Klingemann SGK,
Mogens Gjøe MG, Thomas Stokholm TS
Afbud:
Referent: Søren G. Klingemann
1. Siden sidst
Ref. Nødforsyning af vand. MG sender tilbud. Forslag om LV tegner et abonnement, aftalen vil nok
kræve en kontingentregulering, med synergieffekt af yderligere tilslutning af vandværker.
2. Refleksion
a. Medlemsandel
i. Ringe til ikke medlemmer
ii. Ringe til ikke deltagere
Ref. Ringe til formænd/kontaktperson og høre /fortælle om Vandrådet. NG spørger efter
vandværksliste og liste med udpumpet vand i kommunen.
Kontakte de nuværende medlemmer der ikke deltager, for at spørge ind til manglende deltagelse.
b. Arrangements årshjul
i. Apr: GF + emne
ii. Jun: Udflugt
iii. Sep: 2-3 emner/kursus
iv. Dec: Julehygge + emne
Ref. Idéoplæg: Et årshjul: Kan vi få flere medlemmer ved at tilbyde specifikke kurser og f.eks. skabe
interesse ved temamøder.
Forslag om opbygning af idékatalog.
3. Årligt kursus:
a. Ekstern underviser
b. Danske Vandværker
Ref. Hvem har viden ude i industrien, der kan have interesse for os? Forslag, afkalkning, blødgøring,
tilbageløbssikring. Evt. emne til efteråret!
Vandmålere, mekaniske, elektroniske
4. Grundvandssamarbejde
Ref. TS redegør kort om mødet. Vandsamarbejde med HOFOR. Kan etableres fra 2020. Hvad skal
det koste? TS vil gerne medvirke til det indledende samarbejde. Hvad gør andre Vandråd?
TS forhører sig.
5. Kommende arrangement (juni 2018)
a. Udflugt: Tårnby - Afkalkning - Ionbytning
b. LER
c. Målerdata (FORS)
d. Samarbejde som alternativ til FORS
e. ????
Ref. Udflugt, 12. juni, tirsdag. Temaaften. Indhold: Vandværk og Hornbeer. NG spørger Eskild Lund
om kendskab til vandværker i Lejre, der er renoveret.
Det haster med udsendelse af indbydelsen. NG udsender oplæg

post@lejrevandraad.dk
1

Lejre Vandråd
Dialog udskudt vedr. LER.
Målerdata, forslag om indkaldelse af vandværkerne til møde for at samtale om emnet, når FORS
kommer med oplæg.
6. Eventuelt
Ref. Hvordan skal Lejre kom. modtage målerdata vedr. grundvandsmålingen. NG, Hvad siger Eskild?
NG taler om emner som Osted tager op for syn på fremtiden. Skal der være et Midtsjællands
vandværker! Sammenlægninger, antal boringer, antal behandlingssteder osv.
7. Næste bestyrelsesmøde
Ref. Ikke besluttet

Action punkter her og nu: Niels
NG spørger efter vandværksliste og liste med udpumpet vand i kommunen.
NG spørger Eskild Lund om kendskab til vandværker i Lejre, der er renoveret.
Det haster med udsendelse af indbydelsen. NG udsender oplæg
Hvordan skal Lejre kom. modtage målerdata vedr. grundvandsmålingen. NG, Hvad siger Eskild?
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