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Vandrådets repræsentantskabsmøde
Referat fra vandrådets repræsentantskabsmøde er nu lagt på hjemmesiden og kan downloades herfra
http://guldborgsundvandraad.dk/images/pdf/referat20150521.pdf, specielt til orientering for de vandværker,
som var forhindret i at komme til mødet.
Udkast til nyt regulativ
Vandrådets bestyrelse har næsten færdiggjort udkastet, som kun mangler at få tilrettet klagemuligheden,
som efter forliget om vandsektorloven ligger hos Naturstyrelsen, hvor forligets tekst om klageadgang skal
beskrives nærmere – og hvilke vandværker der er omfattet.
Vi forventer derfor først at kunne sende regulativet til endelig godkendelse i kommunen når dette er
indarbejdet forventeligt engang sidst i september. Udkastet kan downloadets fra hjemmesiden:
http://www.guldborgsundvandraad.dk/images/pdf/regulativ2015vrjuni15.pdf
Guldborgsund Forsyning ændrer nuværende måleraflæsningsaftaler
Vandrådet er ved møde den 15. juni 2015 orienteret om, at Forsyningen ændrer nuværende frister for
måleraflæsningerne omkring nytår samt procedurer for indhentning af manglede aflæsninger. Guldborgsund
Forsyning har tidligere fremsendt rykkerkort for manglende aflæsninger, dette vil ikke ske fremadrettet. Den
10. januar får de vandværker hvor forsyningen står for modtagelsen af aflæsninger en oversigt over
manglende aflæsningerne som vandværket herefter har godt 10 dage hen over to weekender til at indhente
eller anslå og aflevere til Forsyningen senest den 22. januar, hvorefter den samlede oversigt returneres fra
Forsyningen den 1. februar. De enkelte vandværker får hermed hurtigere overblik over årsforbruget.
Vandrådet kan anbefale, at vandværkets takstblad indeholder et gebyr for manglende aflæsning samt et
gebyr for vandværkets kontrolaflæsning. De vandværker som afleverer målerdata til Forsyningen, skal
fremover aflevere den 22. januar. Som følge af nuværende aftaler har en 6 måneders opsigelse vil
vandværkerne i løbet af juni modtage opsigelse af de nuværende samarbejdsaftaler og udkast til ny aftale
fra Guldborgsund Forsyning
Temadag den 26. september 2015 i Bangs Have sammen med Lolland Vandråd
Som vi informerede om på repræsentantskabsmødet afholder vi sammen med Lolland Vandråd en temadag
startende med morgenbord kl. 8:00 og sluttende med frokost fra kl. 13:00 til kl. 14:00, og hvor følgende
udstillere kommer og præsenterer ”det seneste nye”:
Vand & Teknik, Løwener, Eberhardt, AO Vaga/Honeywell, MT-Miljøteknik, Blue Control,
MP-Alarm/låseteknik, Raufoss Water. Udkast til indbydelsen som sendes senere kan ses her:
http://www.guldborgsundvandraad.dk/images/pdf/temadag26sept15.pdf
Sidst på måneden forventer vi at kunne udsende et endeligt program, der henvender sig til hele bestyrelsen.
Arrangementet er gratis for det enkelte vandværk, idet udgiften deles mellem firmaerne og Vandrådene.
Tilmeldingsfristen er fastsat til den 13. september til vores fællespostkasse.
Ny aftale om vandanalyser fra 2016
Nuværende aftale med Eurofins udløber ultimo 2015 og Vandrådet er i gang med at udarbejde
udbudsmateriale til ny aftale, nærmere herom i løbet af efteråret.
Vandrådets arrangement i oktober kvartal
Vandrådet planlægger at holde en temaaften med Lolland Falster Beredskab sidst i oktober/først i
november, hvor programmet vil bliver behandlet på Vandrådets bestyrelsesmøde sidst i august,
Kontingent til Vandrådet 2015
Kontingentopkrævningen er nu udsendt pr. e-mail og betalingsfristen er sat til den 3. august 2015.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vandrådet i Guldborgsund Kommune

