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 Kære almene vandværk i Rebild Kommune                                                                            Februar 2020  

 
 
Så er 2020 godt i gang og snart er vi i gang med den 3. måned. 
 
Vandmålerne er for længst aflæst og de fleste har sikkert et godt overblik over sammenhængene mellem oppumpet og 
udpumpet vand samt hvad der er opmålt hos brugerne. Dermed er der også et overblik over evt. vandspild. 
 
I er sikkert, på forskellig vis, på vej med udarbejdelse af årsrapporten for 2019 og dermed også godt i gang med 
forberedelserne til årets generalforsamlinger. 

 
Grundvandsbeskyttelse
Det 6. verdensmål Rent vand og sanitet
Hvad siger miljøministeren ? 
Se vedhæftede artikel fra Vandposten nr. 222, januar 2020
Bringer den her da ikke alle vandværker i Rebild Kommune er medlem 
af Danske Vandværker og dermed ikke har adgang til Vandposten 
 

Spørgsmål om vandværkets fremtid 
Rebild Kommune har netop udsendt et spørgeskema med henblik på 
kortlægning af den fremtidige struktur på vandforsyningen.  
Et andet vigtigt element, der søges klarlagt i denne sammenhæng, er 
hvordan det ser ud med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  
Hvor, hvordan og for hvad skal der sættes ind. 
Vi opfordrer herfra alle til at besvare skemaet. 
 
 
I forårsperioden sker der normalt mange ting på vandfronten, såvel helt lokalt som i videre forstand. Det er bestemt også 
tilfældet i indeværende år. Der er mange kurser med lige så mange relevante emner.  
Tag blot et kig på www.danskevv.dk/arrangementer 
 
Datoer for lokale møder og arrangementer i den nærmeste fremtid 
 
03. marts 
Danske Vandværker  
inviterer medlemmerne til dialogmøde i Brovst  
om foreningens fremtidige strategi m. v.  
Tilmelding:   
www.danskevv.dk/arrangementer 
 
27. marts 
Danske Vandværker  
afholder den årlige vandværksmesse i Aars.  
Se mere og tilmeld via:  
www.danskevv.dk/arrangementer 
 
04. april 
Danske Vandværker region nord  
indkalder medlemsvandværkerne til ordinær 
generalforsamling på:  
Hotel Klitrosen, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. 
Tilmelding og yderligere info på 
www.danskevv.dk/arrengementer/generalforsamlinger 
 

28. april 
Vandrådet i Rebild Kommune 
indkalder medlemmerne til ordinært 
repræsentantskabsmøde på Suldrup Kro. 
 Forslag der ønskes behandlet på mødet skal iht. 
vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 14. 
marts.  
Indkaldelse følger 
 
19. maj 
Vandsamarbejdet i Rebild Kommune VSRK 
indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling på 
Suldrup Kro.  
Indkaldelse følger 
 
28. maj 
Rebild Kommune  
inviterer kommunens vandværker til informations-
/dialogmøde i Terndrup  
Nærmere info følger 

 

Er I endnu ikke medlem så kontakt os for nærmere oplysninger og få tilsendt folderen 
Fagligt netværk for vandværker 

 

Se mere her: www.vandraad-rebild.dk 
 

Kontakt os endelig når i har emner som i synes vi skal tage op. 

Vi er ikke længere væk end den nærmeste telefon eller computer 

 

Er der behov for hjælp eller støtte. 

til såvel besvarelse af skemaet som 
det videre forløb er vi, Vandrådets 
bestyrelse, gerne behjælpelig med råd 
og bistand. 
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