
STRØMMEN VANDVÆRK 
Dagsorden – bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 
 

 
Møde nr.  8 - 2017 

Dato  11. oktober  2017  kl. 17.15 

Sted  Vandværksvej nr. 11 – Vorup. 

 
 

Navn Opgave Deltagelse 

Carsten Hindborg Olsen Formand x 

Renè Frank Jensen Næstformand x 

Søren Ejlersen Sekretær x 

Michael Cenholt Kjeldgaard  x 

John Andreasen  x 

Vibeke Hvid  x 

Orla Vestenbæk  x 

Hans Lyng Driftsleder x 

Elin Thulstrup Kasserer x 

 
 

1.  Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.  
Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: 
 
1.1. Alle referater er underskrevet. 

 

 
Til efterretning 

2. Meddelelser fra formanden. 
 
2-1. Brev fra landsformand Per Roth,  Danske Vandværker. 
 
2-2. Valg til bestyrelsen i Randers Spildevand. 

 

 
 
Taget til efterretning 
 
Taget til efterretning 

3. Orientering fra driftslederen. 
 
3-1. Takster 2018. 
Udlevering (print) af ny vejledning om fastsættelse af 
takster for vand. Kopi til arbejdsgruppens medlemmer. 
 
3-2. Orienteringsmøde. 
Møde hos Randers Kommune vedr. digital indsatsplan-
lægning for OSD (Områder med Særlige Drikkevands-

interesser ) og BNBO områder.(BNBO kan strække sig op til 
300 meter i radius om en indvindingsboring og er derfor en 
ekstra beskyttelsesforanstaltning.). 
 

3-3. Chloridazon i grundvandet 
På grund af fund af Chloridazon i grundvandet ved flere 
vandprøver, har Strømmen Vandværk foranlediget, at der 
er udtaget prøver i vores 3 boringer for Chloridazon.  
Der blev ikke fundet overskridelse af grænseværdien i 
nogle af prøverne. 
 
Resultaterne af prøverne ligger på vores hjemmeside. 
 

 

  
  
3.1 Orientering givet. Print udleveret. 
 

 
 
3.1 Orientering givet 

 
 
 
 
 
 
3.1 Orientering givet 

 
  
  
 
  
Resultaterne bliver lagt på 
hjemmesiden under ”Vandanalyser” 
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4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.  
 
Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. 
udgangen af september md. 2017. 
 
Balancen 2017 - forbrug contra budget - er fremsendt til 
bestyrelsens medlemmer før mødet. 
 
Fremlægges til orientering, drøftelse m.v. 
 

 

 
Drøftet. 
 
Opklarende spørgsmål stillet. 
 
Taget til efterretning. 

 
5. Drøftelse vedr. nedlæggelse af vandboring på 
Høvejen. 
 
Bestyrelsen har ønsket en drøftelse vedr. konsekvenser 
ved en nedlæggelse af boringen på Høvejen. 
 
Drøftelsen finder sted i bestræbelserne på at optimere 
driften af Strømmen Vandværk. 
 
Det er aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder et 
arbejdspapir, der beskriver fordele/ulemper ved en 
lukning/nedlæggelse af boringen på Høvejen. 
 
Vandet der leveres til forbrugerne hentes fra 3 boringer, 
henholdsvis boringen på Høvejen samt 2 boringer på 
Tebbestrupvej 112. 
De 2 boringer på Tebbestrupvej har driftskapacitet til at 
dække hele det nuværende og fremtidige forbrug, 
hvorfor det kan være relevant at overveje en lukning af 
Høvejen. 
 
Vurderes i forhold til: 

- fordele, ulemper (nødberedskab) 
- færre driftsudgifter, el, vedligehold m.v. 
- tilsyn, vandprøver m.v. 
- vandbehandling flyttes fra Vandværksvej til 

Svendborgvej. 
- Investering i solcelleanlæg på Svendborgvej og 

Tebbestrupvej. 
 

Redegørelsen/arbejdspapirer fra driftsleder vil blive 
fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet. 
 
Fremlægges til drøftelse og stillingtagen. 
 

 

 
Drøftelse fandt sted. 
 
Projektet igangsættes efter 
indhentning af oppumpningstilladelse. 
 
Der arbejdes videre med energiopti-
mering.  
Oplæg med konkrete tilbud fra drifts-
lederen til næste møde. 

6. Fastsættelse af næste møde. 
Aftalt til onsdag den 13. december 2017 kl. 17.15. 
 

 
Mødet fastholdes 

7. Omlægning af forsyningsledning i Fjordvang 
Omlægning af forsyningsledning i Fjordvang i forbindelse 
med elektrificering af jernbanen fra Aarhus til Lindholm. 
Rådgivende ingeniørfirma Niras har oplyst, at der skal 
nedsættes spuns, hvor vores forsyningsledning ligger i 
Fjordvang. 

 
Driftsleder udarbejder en anlægsplan 
for 2018-2019-2020 til næste besty-
relsesmøde. 
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