Referat - Regionvandrådsmøde 26/9 – 2018
Mødet blev afholdt på Comwell Køge Strand med 30 deltagere, der repræsenterede 15 vandråd.
Vandrådets rolle v/Henrik Blomhøj
En grundig og inspirerende gennemgang af den rolle som vandrådet kan/skal spille. Udgangspunkt
var den nye folder ”Vandrådets rolle” som Danske Vandværker har udgivet. Folderen er på
hjemmesiden og fås også i trykt udgave.
I præsentationen blev der lagt vægt på sloganet: ”Vandråd for alle!”.
Henriks præsentation er bilag til referatet.
Henrik informerede om ”Din side” for Vandråd på Danske Vandværkers hjemmeside.
En vejledning til ”Din side” for Vandråd er vedlagt referatet.
Hvordan får man et Vandråd til at fungere i praksis
v/Torben Johansen, Vandrådet i Guldborgsund Kommune
Vi fik vandrådets historie og en beskrivelse af udviklingen og de udfordringer, der havde været.
Følgende punkter blev understreget:
Vandrådets bestyrelse skal være aktiv og i dialog med medlemmerne.
Bestyrelsen er bevidst om, at den skal sætte ”kulør” på medlemsmøderne.
Vigtigt at samarbejde med naboen Lolland.
Alle kommunens vandværker er medlem.
Det er vigtigt at have en hjemmeside, hvor man aktivt kommunikerer.
Vandrådene bør have adgang til referater og præsentationer fra tidligere Regionsvandrådsmøder.
Status fra Vandrådene
Egedal har været meget involveret i BNBO problematikken.
Faxe har været optaget af persondataforordningen og nye analysekrav. Fremadrettet er der
arbejde med at få lavet nødforbindelser.
Gribskov har arbejdet med afregning for målerdata. Efterlyser rådgivning ved sammenlægning.
Guldborgsund har set på bestyrelsessammensætning og arbejdet med fornyelse i
bestyrelsesarbejdet.
Halsnæs har beskæftiget sig med persondataforordningen og er optaget af, at der er kommet en
ny mand i kommunen, som udfører tilsyn.
Køge har været optaget af persondataforordningen og el-målere. Blødgøring er et emne, der vil
optage dem fremover.
Lejre foreslår at vi glemmer betaling for målerdata (det er i sidste ende alligevel forbrugeren, der
betaler). De har også været optaget af persondataforordningen.

Lolland har arrangeret fælles indkøb og afholdt temamøde om persondataforordning. Efterlyser
kurser lokalt.
Ringsted har ikke et egentligt vandråd, men der afholdes ERFA møde 2 gange om året.
Stevns der er sammen med kommunen lavet fælles skabelon til beregning og opstilling af
takstblad. De nye kontrolprogrammer er en kommende opgave.
Slagelse har været i gang med nye kontrolprogrammer og vil lave fælles udbud af analyser. Der er
fælles opkrævning.
Vordingborg har bl.a. arbejdet med fælles beredskab.

