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Generalforsamlingen var vandværker repræsenteret med 22 repræsentanter 

 
Dagsorden/referat  
generalforsamling den 
30.04 2018, kl. 19.00 

 
Referat: 

1. 
Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Asger Kristensen til dirigent, der var ingen 
andre forslag, Asger Kristensen valgt til dirigent. 

2. 
Bestyrelsens beretning 
 

Formanden Jørgen Kjeldmand Jensen fremlagde beretningen. 
 
Der er i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder og et regionsvand-
rådsmøde. 
Der er i årets løb blevet arbejdet med en del emner, her kan næv-
nes nyt fælles regulativ, nyt vandanalyseprogram, persondatafor-
ordning, vandforsyningsplan, indsatsplaner, driftskontrol program 
og en ny Ler lov. 
Et par medlemmer af bestyrelsen har i samarbejde med kommu-
nen været i gang med at lave et nyt fælles regulativ, som tager 
udgangspunkt i normalregulativet der er udarbejdet af Danske 
Vandværker. Men før den kan blive ført ud i livet skal den godken-
des af de enkelte vandværker, det har gået meget træg med tilba-
ge meldinger fra de enkelte vandværker, der er ca. en håndfuld der 
har meldt tilbage at det er ok. Da der er tale et nyt fælles regulativ 
for alle vandværker hele kommunen, ønsker Kommunen at alle der 
vil benytte det nye fælles regulativ giver tilsagn på forhånd, inden 
den godkendes af byrådet. 
Bent Hollegaard har sammen med deres driftsleder indhentet til-
budspriser på vandanalyser fra 4 forskellige analyse firmaer med 
udgangspunkt i den nye analyse program der er blevet vedtaget 
her fra 2018, det har været et kæmpe arbejde at få det sat op i 
skema form så det er meget mere overskuelig. Det viste sig at Eu-
rofins var billigst, vandrådet har derfor tegnet en ny kontrakt med 
Eurofins. Tilbuddet er udsendt til medlemmerne af vandrådet, hvor 
det enkelte vandværk kan tilmelde sig, hvis man ønsker at benytte 
sig af tilbuddet. 
Som de fleste sikkert ved træder den nye persondataforordning i 
kraft her sidst i maj måned. Vandrådet inviterede alle vandværker i 
Silkeborg til et foredrag/kursus i emnet her først på året. Mødet 
blev afholdt i Skovhuset i Fårvang der mødte ca. 10 ud af 40 vand-
værker op, vi havde nok forventet at der havde været et større 
fremmøde.  
Kommunen er i fuld gang med at lave en ny vandforsyningsplan 
der skal gælde frem til 22. Kommunen ligger op til at vandværkerne 
skal deles op i A og B værker, samt at der skal mere samarbejde til 
mellem værkerne og at der bliver lavet nødforsyning mellem vand-
værkerne. 
Indsatsplanerne er sat noget tilbage pga. fejl i statens kortlægning i 
område øst og syd samt at gødnings mængder er blevet forøget, 
dette betyder at kommunen skal til at lave nye beregninger i de 
enkelte indvindingsområder. 
Vandrådet har haft møde med kommunen om driftskontrol pro-
grammet, der var fra kommunes side lagt op til at boringer over 25 
år skulle video filmes hvert 5 år for utætheder mm, det har skabt en 
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del røre bland vandværkerne. Vandrådet er blevet enig med kom-
munen om at så lang tid at vandanalyserne er i orden fraviger man 
denne regel.  
 Der blev d.25. okt. afholdt et Regions vandrådsmøde på Låsby Kro 
for vandrådene i region Midt Jylland, vi deltog med 5 personer, 
mødet gik i store træk ud på hvad de enkelte vandråd gik og arbej-
dede med og der var foredrag med en repræsentant fra region midt 
og en fra Århus Kommune.  
Den nye ler lov vil uden tvivl give nogle nye udfordringer, vi har 
derfor inviteret 2 personer fra Geo Partner til at gøres os klogere på 
den nye lov, her efter generalforsamlingen. 
Med de ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og takke besty-
relse og medlemmer for godt samarbejde i årets løb. 
 
Der blev stillet flere opklarende spørgsmål til beretningen. 
 
Beretningen godkendt. 
 

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

Regnskabet for 2017 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: 

Niels Kristensen, Fårvang modtager ikke genvalg. 

Bent Hollegaard, Them, modtager genvalg, genvalgt. 

Henning Harder, Linå, modtager ikke genvalg. 

Harald Person, Thorning, modtager genvalg, genvalgt. 

Svend Åge Witte, Fårvang, valgt. 

Dorthe Nielsen, Meklenborg, valgt. 

 

Valgt som suppleant: 

Arne Samuelsen, Roe. 

Henning Harder, Linå. 

 

 Valg af revisor: 
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På valg som revisor: 

Leo Østergård, Roe, genvalgt. 

Hans Jørgen Pedersen, Svejbæk, valgt. 

 

På valg som revisorsuppleant: 

Niels Kristensen, Fårvang, valgt. 

 
7. 
Eventuelt 
 

Niels Kristensen luftede tanken med et mindre honorar til formand, 
kasserer og sekretær. 
Eventuelt et par flasker vin eller lignende til jul. 
 

 
 
 
Dirigent:_____________________ 
 

Underskrift fra 
dirigent side 3, 2017 beretning.pdf 
 
 

Regnskab 2018.pdf

 


