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Generalforsamlingen var repræsenteret med 16 medlemsvandværker 

 
Dagsorden/referat  
generalforsamling den 
30.04 2019, 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 
 

Formanden Jørgen Kjeldmand Jensen fremlagde beretningen. 
 

Beretning 2018/2019 Vandrådet i Silkeborg Kommune. 
 
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, vandforsyningsplan, indsatsplaner og 
BNBO. 
Der er i årets løb afgået 2 medlems værker fra foreningen, da de er 
blevet nedlagt, der er tilmeldt en ny. Dette har bevirket at der lige-
ledes har været udskiftning i bestyrelsen vi har brugt alle supplean-
terne. 
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, den er ikke på plads endnu. 
På bestyrelsesmøde i august havde vi inviteret Jørgen Krog An-
dersen fra DVN til at fortælle om behovsstyret BNBO, som et muligt 
alternativ til den BNBO kommunen har udarbejdet. 
Kommunen er i fuld gang med ny vandforsyningsplan, indsatspla-
ner der skal gælde frem til 22, samt BNBO der er blevet strammet 
op fra regeringen her i januar i år, men alt det vil vandtimet komme 
ind på senere i aften. 
 Der blev d.30. okt. afholdt et Regions vandrådsmøde på Låsby Kro 
for vandrådene i region Midt Jylland, vi deltog med 2 personer, 
mødet gik i store træk ud på hvad de enkelte vandråd gik og arbej-
dede med og der var præsentation af den nye direktør i Danske 
Vandværker Susan Münster samt indlæg af Jørgen Krog Andersen 
DVN vedr. Vandværk i Skole.  
Fremtidsplaner skal vi have oprettet en fællesfond/pulje i kommu-
nen til at dække udgifter til erstatninger af landbrugsjord, således at 
udgifterne bliver ligeligt fordelt på alle vandværker i kommunen? Vi 
ønsker også og få nogle flere input fra medlemmerne således vi 
har noget at arbejde med i bestyrelsen. 
Med de ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og takke besty-
relse og medlemmer for godt samarbejde i årets løb. 
 
Beretningen godkendt. 
 

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

Regnskabet for 2018 blev gennemgået af kassereren. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. 
 
Regnskabet vedhæftet nedenfor referatet. 
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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. 
 
Regnskabet vedhæftet referatet. 
 

6. 
Valg af bestyrelse og sup-
pleanter 

På valg til bestyrelsen: 

Henning Balle, Toustrup, modtager ikke genvalg. 

Klaus Kirkegaard Svejbæk, modtager genvalg, genvalgt. 

Arne Salomonsen, Roe, modtager ikke genvalg. 

Jørgen K. Jensen, Nørskovlund, modtager genvalg, gen-
valgt. 

Steen Vodder, Virklund, valgt. 

Peter Sørensen, Gjessø, valgt. 

 

Valgt som suppleant: 

Dick Dyreby, Gjessø. 

 

 

 Valg af revisor: 

 

På valg som revisor: 

Leo Østergård, Roe, genvalgt. 

Hans Jørgen Pedersen, Svejbæk, genvalgt. 

 

På valg som revisorsuppleant: 

Herbert Johansen, Gjessø, valgt. 

 
7. 
Eventuelt 
 

Intet under eventuelt. 

 
 
 
Dirigent:_____________________ 
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Regnskab 2018 
Vandråd.pdf  

 
Efter generalforsamlingen var der indlæg fra Silkeborg Kommunes grundvandsteam, ved Morten 
Madsen og Steffen Dall Kristensen, omkring status på:  
BNBO-aftalerne 
Indsatsplanlægningen 
Vandsamarbejde 
 
Power Point fra oplægget vedhæftet referatet. 
 

Vandrådet 
generalforsamling 20190430 sdk.pdf 
 

Mortnes 
Præsentation for Vandrådets generalforsamling 30 04 2019.pdf 


