STRøMMEN VANDVÆRK
Dagsorden/referat

- bestyrelsesmØde

MOde nr.

6 - 2016

Dato

11. maj 2016 kl. 17.15
Vandværksvej nr. 11 - Vorup.

Sted

11. maj 2016

Renå Frank Jensen

1. Underckrift af protokol/referat fra sidste
m6de.
Underskrift af dagsordensreferater fra følgende

Underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

møde:

1.1. Den 19. april 2015.
1.2. Den 19. april 2OL6 - konstituering

2. Meddelelser
2.1. Orientering

fra formanden.

til de nye medlemmer om

2.1 Orientering givet. Skriftligt materiale

vedtægter, fo rretningsorden m.v.

udleveret.

2.2. Evaluering af dialogmØde på Verdo den 2.

maj 2015.
3. Fastlæggelse af retningslinier vedr. køb

IPAD's iforbindelse med fratræden

bestyrelsen.

3. Orientering
3. 1.

fra driftslederen.

lngen emner/pu nkter.

i

af

2.2 Drøftet. StrØm m en Va ndværk deltage r fortsat
i dialogen med Verdo.
2.3 Driftsleder Hans Lyng og Søren Ejlersen
udarbejder forslag til retningslinier, som
behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

.
.

Kort orientering om driftsmæssige
forhold
Vandsprængning Kærgade 14

4, Økonomisk status ved
d

riftslederen/kasserer.

Økonomisk status på grundlag af ajourført
balance pr. udgangen af april md. 2015.

Orientering givet. Taget til efterretning

Balancen 2016 - forbrug contra budget - er
fremsendt til bestyrelsens medlemmer før
mØdet.
Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.

5. Fastsættelse af næste m0de.
Efter forretningsordenens § 2, ska! der

holdes ordinære bestyrelsesmØder mindst 4
gange årligt. Et af mØderne skal omfatte en
besigtigelse af vandværkerne.
Alle ordinære bestyrelsesmøder skal
tilrettelægges forud som en mØderække,
således at det er muligt for de enkelte
medlemmer at planlægge deltagelse.
Fremlægges med henblik på at fastlægge en
mØdeplan.

Af hensyn til den praktiske planlægning,
anbefaler driftsleder Hans Lyng følgende
forslag :
Markvandfins
onsdag den 24. august 2OL6
Budeetmøde
onsdag den 7. december 2016.

FølBende m0dedatoer blev fastlagt

:

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016 kl.

L7.LS m/markvandring.
Bestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2015 kl.

!7.L5
Bestyrelsesmiddag
LØrdag den 2g.oktober 2016 kl. 17.00
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016
kl. 17.15. m/budget.
Bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2017 kl.
L7.L5
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2OL7 kl.
18.00

Generalforsamling tirsdag den 18. april 2017 kl.

Af hensyn til den praktiske planlægning,
anbefaler formand Carsten Hindborg Olsen
følgende forslag :
Bestvrelsesmiddag
lørdagden 2g.oktober åOLG
6. Brugernes klagemuligheder
Private forbrugere kan klage over
leveringsvilkår. Den nye klagemulighed, der
trådte i kraft 1. oktober 2015, gælder kun for
vandværkets private kunder.
Det er også et krav, at vandværket
informerer sine forbrugere om de nye vilkår.
Energistyrelsen har formuleret en tekst til
vandværkets regulativ - således:

" Forbrugere kan indbringe klager vedrørende
tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
CarlJacobsens Vej 35

19.30

lnformation om klagemuligheder for private
bliver lagt på vandværkets hjemmeside under
afsnittet "0m va ndværket"

2500 Valby

www.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i

forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.
Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er
der ikke fundet en mindelig løsning ved
mediation, kan der klages til
Forbrugerkla

ge

nævnet.

Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales,
hvis klageren får medhold.
Fremlægges til drøftelse og stillingtagen med
hensyn til tilpasning af forretningsorden,
hjemmeside m.v.
7. Betaling for brandvand.
Vandværker må gerne tage betaling for
brandvand.
Det er helt lovligt, at vandværker kan opkræves
betaling for brandvand. Det fremgår af en helt
ny atgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Driftslederen undersØger til næste
bestyrelsesmøde, hvordan andre vandværker
håndterer evt. betaling for brandvand

Fremse ndes til drøftelse/stillingtagen, idet
Strømmen Vandværk ikke for nuværende
opkræver betaling for bl.a. brandvand.
Beslutningen har betydning i forhold til det
"spild/ledningstab" der for tiden er på
Strømmen Vandværk - registreret til 6% for

2015.

8. Opsætning af målere.
Regulativ for vandværker i Randers
kommune anfører i pkt. 9.2. bl.a.:
" Ejer af en ejendom, der er tilsluttet
vandforsyningen, har pligt til at installere en
måler til brug for afregning af ejendommens
samlede vandforb rug."
Drøftes med henblik på montering af målere
i ejendomme der er ibrugtaget til byggeri
m.v.
Drøftes med henblik på at forebygge
va n dsp i ld/l ed n i n gsta b.

9. Knud Vissing - spildevandsafgift.
Knud Vissing har på vegne af HaveforeningenVorupkærparken påpeget, at, at der
beregnes spildevandsafgift på kr.28,77 +
moms, uagtet, at afgiften for 2OL6 er nedsat
til kr.27,OO + moms.

Bestyrelsen er i princippet indstillet på at der
betales i forbindelse med nybyggerier.
Driftsleder udarbejder et beslutningsoplæg til
næste bestyrelsesmøde.

Det kan konstateres at Strømmen Vandværk
har opkrævet den korrekte spildevandsafgift
på 27,OO kr. + moms.

Produktionsteknolog ved Randers Kommune
har erkendt, at der er sket en fejl. Strømmen
Vandværk er orienteret den 26. april 2015
og har modtaget et opdateret taksblad.
Fremlægges

til orientering drøftelse m,v.

10, Knud Vissing - taksblad 2016.
Knud Vissing har på vegne af Haveforeningen
Vorupkærparken påpeget, at taksterne for 2OL6
vedr. Strømmen Vandværk ikke er blevet oplyst
på vandværkets hjemmeside før afuiklingen af
generalforsamlingen d.v.s. næsten 4 måneder
efter at priserne er gældende.
Haveforeningen har påpeget dette overfor
Randers Kommune, der svarer den27. april

Opdateret takstblad er lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen beklager den sene offentliggØrelse af takstbladet.

2016.
Randers Kommune tilkendegiver, at der ikke er
nogen krav ivandforsyningsloven, om hvornår
taksterne skal være tilgængelige på

hjemmesiden.
Det anføres endvidere, at kommunen - som
myndighed - ikke kan gøre så meget på
nuværende tidspunkt.
Fremlægges

til orienteri ng/ drøftelse m.v.

11. Knud Vissing - ankemulighed.
Knud Vissing har på vegne af Haveforeningen
Vorupkærparken påpeget, at Haveforeningen
ikke er blevet oplyst omkring klagemulighed i
forbindelse med takstfastsættelse m.v.
Drøftes med henblik på svar

til Haveforeningen.

12. Eventuelt
13. Lukkede punkter.
Under lukket punkt på møder behandles sager
om personforhold, forretningsforhold og

leverandørforhold.
Der er ingen lukkede punkter til denne
dagsorden.

lnformation om klagemuligheder for private
bliver lagt på vandværkets hjemmeside under
afsnittet "Om vandværket"

Driftsleders økonom iske
dispositionsmuligheder drøftet og besluttet.
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Carsten Hindborg Olsen
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Vibeke Hvid

Orla Veitenbæk

