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Generalforsamlingen var vandværker repræsenteret. 

 

Dagsorden/referat  
generalforsamling den 
26.04 2017, kl. 19.00 

 
Referat: 

1. 
Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Leo Østergaard til dirigent, der var ingen an-
dre forslag, Leo Østergaard valgt til dirigent. 

2. 
Bestyrelsens beretning 
 

Jørgen Kjeldmand Jensen fremlagde beretningen. 
 
Der er i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, et koordinationsmø-
de og et regionsvandrådsmøde. 
 
Der er sket en del ændringer i bestyrelsen det seneste år Jan H. 
Pedersen Silkeborg Forsyning er udtrådt af bestyrelsen pga. an-
sættelsesophør, ind er kommet Kjær Holm Andreasen. Ligeledes 
er John Duch Neder Hvam er udtrådt af bestyrelsen pga. fraflyt-
ning, der er pt. ikke fundet en afløser. 
 
Der er i årets løb blevet arbejdet en del med en fæles bortskaffelse 
af okker slam. Der har været flere muligheder i spil her kan nævnes 
tilbud fra Holst Vandservice og Højfeldt A/S, umiddelbart var tilbud-
det fra Holst for dyr. Tilbuddet fra Højfeldt lød meget tiltalende, det 
har vi prøvet og arbejde videre med, men er løbet ind i en del pro-
blemer med, hvad det er for en type affald vi har. Planen var at 
affaldet kunne afbrændes i biogasanlæg. Det viser sig at det er 
modtager kommunen der skal give tilladelse til at modtage okke-
ren. Problemet er at kommunerne opfatter okkerslam vidt forskellig 
fra kommune til kommune, nogle kommuner betragter det som me-
get farlig affald og andre ser mere lempeligt på affaldet. Problemet 
er sendt til Danske Vandværker, for at vi af denne vej eventuelt kan 
få et entydigt svar på hvad det er for en type affald vi har med at 
gøre. I mellem tiden er Kingo Karlsen her i Silkeborg blevet god-
kendt til at modtage okkerslam, endda til nogle yderst overkomme-
lige priser, men man skal selv sørge for transport. 
 
Medlemmer af bestyrelsen har i samarbejde med kommunen været 
i gang med at lave et nyt fælles regulativ, som tager udgangspunkt 
i normalregulativet der er udarbejdet af Danske Vandværker. 
 
Der er afholdt et koordinationsmøde i årets løb, det har hovedsage-
lig omhandlet indsatsplaner. Indsatsplanen for Silkeborg Øst er 
endelig vedtaget. Indsatsplanen for Silkeborg Syd blev forelagt til 
drøftelse og sendt i offentlig høring. Her i maj måned tages der hul 
på område Silkeborg Nord, vandværkerne i nord vil blive indkaldt til 
møder. Kommunen skal til at regne alle indsatsplaner igennem 
igen, da regeringen har givet tilladelse øget brug af gødning i den 
nye landbrugsplan. Man kan frygte at det vil komme til at koste en 
masse penge for vandværkerne i form af erstatninger til landmænd 
for indskrænkninger i brug af gødning, kemikalier og dyrkning i de 
arealer der dækker vandværkets indvindingsområde, jeg vil gerne 
her rose kommunen for en meget sober og professionel holdning til 
udarbejdelse af indsatsplanerne, jeg har fået oplyst man har be-
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regnet at erstatningsstørrelsen for samtlige vandværker hele Silke-
borg Kommunen andrager ca. 500-750.000 kr.  
 
Der blev afholdt et Regions vandrådsmøde på Låsby Kro for vand-
rådene i kommunerne i Midt Jylland, vi deltog med 3 personer, 
mødet gik i store træk ud på drøftelse af vandsektorloven, samt 
hvad de enkelte vandråd gik og arbejdede med. 
 
Der er nogle ting vandrådet i den nærmeste fremtid skal have på 
plads, her kan blandt andet nævnes færdig gøre nyt regulativ og en 
ny kontrakt vedr. vandanalyser. 
 
Med de ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og takke besty-
relse og medlemmer for godt samarbejde i årets løb. 
 
Beretningen blev godkendt 
 

3. 
Regnskab for året og bud-
get for efterfølgende år 

Regnskabet for 2016 blev gennemgået af kassereren. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. 
 
Regnskabet vedhæftet nedenfor referatet. 
 

4. 
Indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet forslag. 

5. 
Fastsættelse af kontingent 
 

Det blev foreslået at fortsætte kontingentet på kr. 100 /år. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 

6. 
Valg af bestyrelse og sup-
pleanter 

På valg til bestyrelsen: 

Jørgen Kjeldmand Jensen, Nørskovlund, modtager gen-

valg, genvalgt. 

Klaus Kirkegård, Svejbæk, modtager genvalg, genvalgt. 

Henning Balle, Toustrup, modtager genvalg, genvalgt. 

Lars Viby Mogensen, Virklund, modtager genvalg, genvalgt. 

Vælges bestyrelsesmedlem for John Duch, 1 år. 

Valgt for et år Harald Pehrson, Thorning. 

 

På valg som suppleant: 

Dorthe Nielsen, Meklenborg. 

Arne Salomonsen, Roe. 

 

• Valg af revisor: 
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På valg som revisor: 

Leo Østergård, Roe, genvalgt. 

Asger Kristensen, Linå, genvalgt. 

 

På valg som revisorsuppleant: 

Peter Løvstad, Vinding. 

 
7. 
Eventuelt 
 

Forslag til at referatet udsendes til medlemmerne, samt nyheds-
breve. 
Bruge Midtjyllands Avis og Lokalblade. 
 

 
 
 
Dirigent:_____________________ 
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