
Referat fra ordinær generalforsamling i Vandrådet Silkeborg Kommune 

afholdt 29/4 2014. 

Mødet indledtes med velkomst ved formanden til de fremødte medlemmer samt Steffen Dall Kristensen fra 

kommuner og Pernille Weile fra FVD. 

Efter velkomsten blev mødet indledt med indlæg fra Steffen Dall Kristensen vedr. BNBO efter hans indlæg 

kommenterede Pernille Weile indlægget fra kommunen, samt stillede nogle spørgsmål, derudover var der 

også en del debat fra salen. 

Herefter gik man over til den egentlige generalforsamling med følgende dagsorden. 

1 Valg af dirigent. 

2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

3 Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for efterfølgende år. 

4 Fastsættelse af kontingent. 

5 Behandling af indkommende forslag (vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen). 

6 Valg til bestyrelse og suppleanter. 

   På valg til bestyrelse er: 

John Duch, Neder Hvam.                                                                                                                  

Bent Hollegård, Them.  

Henning Harder, Linå. 

John Stephensen, Sorring. 

Niels Kristensen, Fårvang. 

   Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på i år: 

Jens Iversen, Salten. 

Jørgen Jensen, Nørskovlund. 

Karl-Ejner Nielsen, Resenbro. 

   På valg som suppleanter er: 

Jan Lehd, Resenbro. 

Karsten Jul Nielsen, Neder Hvam. 

Peter Løvstand, Vinding. 

7 Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

    På valg som revisorer er: 

Leo Østergaard, Roe. 

Asger Kristensen, Linå. 

    På valg som revisorsuppleant er: 

Henning Balle, Toustrup. 

 

8 Eventuelt. 

 

1.  Valg af dirigent. Valgt blev Asger Kristensen, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. 



2. Aflæggelse bestyrelsens beretning for det forgåendende år. 

 

Beretning til vandråds - generalforsamling den 29. april 2014. 

En stor del af mødeaktiviteten i 2013 har handlet om BNBO, boringsnære beskyttelsesområder, 

hvor vi er blevet grundigt orienteret om fremdriften af indsamling og behandling af data, fra 

Silkeborg Kommune. Dette arbejde er endt ud i de vurderinger som de enkelte vandværker er 

blevet præsenteret for her i februar 2014, ved en række møder. For langt de fleste vandværker 

iværksættes der ikke påbud, for sikring af indvindingsanlæg og grundvands resursen, før omfanget 

af indsatsplanlægningen er fastlagt og vedtaget af udvalget, i løbet af de næste par år. Fra 

vandrådets side har vi, overfor Silkeborg Kommune, gjort klart at vi ønsker ikke at indgå frivillige 

aftale med lodsejere, men ser hellere et påbud fra kommunen. 

Vandrådet har også deltaget i Koordinationsforum-møde for drikkevandsbeskyttelse i Silkeborg 

Kommune, med repræsentanter fra landbrug, skovbrug, embedslæge, DVF, Silkeborg Kommune, 

mfl. 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside, har vandrådet links til mødereferater, og disse er opdateret 

her først i 2014. 

På sidste års generalforsamling, lykkedes det ikke at få besat alle pladser i bestyrelsen, hvorfor vi 

har stillet forslag til ændring af vedtægterne, specielt omkring antal af bestyrelsesmedlemmer og 

om tilknytning til de gamle kommuner. 

Det kommende år: 

Betaling af spildevandsbidrag for filterskyllevand. 

Nyt tilbud på udtagning og analysering af vandprøver, tilbuddet fra Eurofins udløber sidst i 2014. 

Påmindelser; termografering af el tavlerne på vandværkerne, hvor vi nærmer os at det er 2 år 

siden sidst og at vi i løbet af i år, 2014, skal have opfyldt ”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på 

almene vandforsynings-anlæg”, som skal sikre indførelse af kvalitetssikring gennem systematiske 

arbejdsrutiner. For at forebygge forurening af drikkevandet. Den driftsansvarlige skal gennemgå 

kursus i vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne. Afhængig af den udpumpede vandmængde 

stilles der forskellige krav til dokumentation af kvalitetssikringen. 

Tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for året det gik.  

Beretning gav ingen anledning til kommentarer ud over at bestyrelsen blev på lagt at få klarlagt 

hvad der er op og ned på at en del vandværker er blevet pålagt at betale afledningsbidrag 3 år 

tilbage for afledning af filterskyllevand til spildevandssystemet. 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkend. 

 



3. Regnskab blev fremlagt af kassereren. 

 



Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100,00 kr. pr. vandværk pr. år 

blev vedtaget. 

5. Behandling af indkommende forslag. Der var et forslag fra bestyrelsen ang. vedtægtsændringer vedr. 

antal af bestyrelsesmedlemmer forslag til vedtægtsændringer blev udsendt til medlemmerne sammen med 

indkaldelsen. Vedtægtsændringen blev vedtaget med 16 ud af 21 fremmødte medlemmer i første omgang, 

men der skal 2/3 af alle medlemmer (41) til at stemme for forslaget. For en endelig vedtagelse af forslaget 

skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, som bliver afholdt onsdag d. 21/5 2014 her skal 

2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget til endelig godkendelse. 

6. Valg til bestyrelse og suppleanter, blev man enig om at punktet blev flyttet som punkt til den ekstra 

ordinære generalforsamling, da man her kender resultatet af afstemningen vedr. de nye vedtægter. 

7. Valg af revisorer: På valg Leo Østergaard, Roe. Genvalg. 

                                                 Asger Kristensen, Linå. Genvalg. 

   På valg revisorsuppleant: Henning Balle, Toustrup. 

                                      Valgt: Klaus Kirkegaard, Svejbæk. 

8. Eventuelt. Intet at berette 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen takkede for god ro og orden, gav ordet til formanden der 

takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen og oplyste at foreningen var vært ved et let 

traktement. 

 

 

Ref. Jørgen Jensen. 

 


