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Referat Generalforsamling 2019, Råsted Vandværk
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Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget forelægges til godkendelse.
Valg af bestyrelse. På valg er:
Kurt Torndahl (genopstiller)
Evald Madsen (genopstiller)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor. På valg er:
Poul Erik Rasmussen (genopstiller)
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt

Valg af dirigent blev Preben Sønderskov
Valg af stemmetæller blev Poul Erik Rasmussen
Formandens beretning:
Projekter 2018/2019
• Udskiftning af vandmålere. Første kontrol er i 2028 iflg nye regler.
• Renovering af vandværk indvendigt – klinker på gulv og maling af vægge.
Måleraflæsning:
• Første aflæsning viste et par forbrugere som havde en læk i deres system. Disse forbrugere blev kontaktet.
Dette kan aflæses på vandmålerne direkte også.
• Som det også fremgår af årsrapporten, er der i 2018 udpumpet ca. 39.000m3. I sommerperioden blev det pga
den tørre periode, til dobbelt af det normale.
Ledningsnet:
• Udskiftning af hovedventil på Stadsgårdsvej
• Ledningsbrud ved Råsted Klubhus
Nye forbrugere:
• Plantetorvet i Bjerregrav St. By, startede op i april
• 13 nye beboere på Hobrovej 360 blev koblet på vores forsyningsnet i november/december 2018
Bestyrelsen:
• Kurser: Grundlæggende Vandkvalitet (Jan og Per), og Bestyrelsens ansvar og opgaver (Kurt, Evald, Jan og
Per)
Kontrolprogram
• Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse, som betyder, at alle vandværker skal have et nyt
kontrolprogram (analyseprogram)
• Vi har fået udarbejdet et nyt kontrolprogram i samarbejde med Randers Kommune, som gælder de næst 5 år.
Vi har valgt forsat at bruge Eurofins som analyseinstitut.
• Kontrolprogrammet er fastlagt ud fra vandværkets tilstandsrapport, og ellers kommunikation med vandværket.
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Vandkvalitet:
• Ved at udskifte pumper, vil vi få et roligere rå vandspejl, og en lavere sænkning under op pumpning. Dette vil
forhåbentligt føre et lavere Nitrat niveau med sig, da dette som regel befinder sig i den øvre del af grundvandet.
• Hårdhed. Vores vand er Temmelig Hårdt, med en værdi på 15dH. Efter kontakt til Danske Vandværker og talt
med deres konsulenter, viser det sig at ikke at være lige til at reducere kalken. Ultralydsanlæg er den måde
hvor det økonomisk er muligt (ca. 500-600kr/forbruger – ca. 120.000kr), men der er er meget svingende
tilbagemeldinger om værdien af investeringen. Jeg har talt med 3 vandværker der har købt et sådan system, og
ens for alle er at testudstyret gav gode tilbagemeldinger, mens de indkøbte anlæg, gav meget svingende
tilbagemeldinger. Hårdheden bliver ikke mindre, men kalk krystallerne ændrer form. Dvs. meget svært at
dokumentere effekten.
• Chloridazon analyser viste værdier vel under de fastsatte grænseværdier (max 0.1mikrogram/L). Vi har
0,034mikrigram/L, og Miljøstyrelsens sundhedsmæssige acceptable grænseværdi er fastsat til 300 mikrogram/L
for voksne, og 50 mikrogram/L for børn.
Vandkvalitet:
• Udskiftning af pumper og andre komponenter på vandværket, medførte et forhøjet kim-tal, hvilket gik i sig selv i
løbet af en måneds tid.
• Der har været udtaget 14 vandanalyser i 2018, pga. pesticider fund, og gen-kontrol af disse målinger.
• Vi har stadig Nitrat niveau der ligger i den høje ende, samt fund af pesticider.
• Set i lyset af den blæst, der har været om pesticider i det seneste års tid, er stofferne Desphenyl-chloridazon, 1,
2, 4-triazol og N, N- dimethylsulfamid (DMS) kommet med i drikkevands-bekendtgørelsen
Kommunal tilsyn på Råsted Central Vandværk
• Randers Kommune har den 30-11-2018 ført tilsyn med vandværket.
• Tilsynet blev udført som et almindeligt teknisk hygiejnisk tilsyn, og kommunens registreringer af oplysninger om
vandværket blev opdateret. Det kan på baggrund af tilsynet konstateres, at vandværket fremstår pænt og
veldrevet.
Det reviderede regnskab forelagt af Aage Lose, og ingen kommentarer, og hermed godkendt.
Budget forelagt til godkendelse af Aage Lose, og ingen kommentarer, og hermed godkendt.
Valg af bestyrelse.
På valg er:
Kurt Torndahl, og blev genvalgt
Evald Madsen, og blev genvalgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Valgt; Niels Emil Andersen, og Jens Laursen
Valg af revisor:
På valg er:
Poul Erik Rasmussen, og blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant.
Valgt: Poul Erik Køpke
Under eventuelt, var der oplæg fra formanden, om evt. samarbejde eller sammenlægning med nabo vandværker.
Råsted Vandværk vil stå svagt i fremtiden som selvstændigt vandværk, hvor der skal forventes grundvandssikring i en
grad, som ikke kan løftes af os alene. Den nye drikkevandsbekendtgørelse, beder kommunen og at sørge for tiltag der
kan nedbringe Nitrat indholdet i vores drikkevand. Dette kan umiddelbart kun gøres ved at sikre der ingen dyrkning bliver
på arealer over overs rå-vands magasin.
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Et alternativ for at stå alene om dette, er et samarbejde eller sammenlægning med et andet vandværk, som enten er
stærk nok til at løfte opgaven, eller som i forvejen har en god vandkvalitet.
Verdo vand og Asferg Vandværk blev diskuteret som to muligheder, og på opfordring fra formanden, blev det
enstemmigt besluttet at arbejde videre med Asferg Vandværk som en mulig partner for fremtiden.
Herudover er der ved at blive etableret en samarbejde for fælles grundvandsbeskyttelse i Randers Vandråd (som vi er
en del af), som forventes stiftet i begyndelsen af maj. Der vil blive aftalt et kontingent, som vil blive lagt på vandprisen til
forbrugerne.
Takstbladet for 2019 forbliver uændret, og ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Takstbladet var også omdelt på
generalforsamlingen.
Preben Sønderskov, takker for god ro og orden, og afslutter generalforsamlingen.
Der var 33 fremmødte
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