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Generalforsamlingen indledes med indlæg fra Silkeborg Kommune ved Søren Andreassen: 

 Status på indsatsplanlægningen 

 Krav til fremtidige takstblade 

Generalforsamlingen var 17 vandværker repræsenteret. 

 

Dagsorden/referat  
generalforsamling den 
19.04 2016, 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 fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Året 2015/16 har budt på en del udfordringer for vandrådet. 
Det startede med konstituering af den nye bestyrelse, konstituering 
af bestyrelsen var ikke det store problem, men valget af ny kasse-
rer betød at vi skulle have ny bank forbindelse det havde vi en del 
problemer med, men fik det på plads hen på sommeren. 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb, 2 koordinationsud-
valgsmøder og 1 regionsvandrådsmøde. 
Der er gået meget tid med at følge op på indsatsplanlægningen her 
i kommunen. Indsatsplanen er delt op i 4 områder Funder, Øst, Syd 
og Nord. Pt er område Funder godkendt i byrådet, område Øst er i 
høring, i område Syd er vandværkerne indkaldt til møder, område 
Nord ventes påbegyndt til efteråret. Det er vandrådets opfattelse at 
kommunen har en meget realistisk holdning til hvor og hvor mange 
restriktioner der skal laves over for landbrug mm. Vi skal være gla-
de for vi ikke bor i Århus eller Skanderborg Kommuner, her går 
man med livrem og seler.  
Der har været afholdt 2 koordinations møder i årets løb, vandrådet 
er repræsenteret af 2 medlemmer en fra vandrådet og en fra forsy-
ningen, der er afholdt et møde i juni 15 og et i december 15, der er 
berammet et nyt møde her i midt i juni 16. 
Vandrådet har arbejdet på at få lavet en fælles aftale på bortskaf-
felse af okkerslam, det har været noget af en drøj omgang da det 
ikke lovlig kan afleveres ret mange steder, man er blevet meget 
opmærksom på arsen indholdet, er indholdet under 20 mg/kg tør-
stof er der mange muligheder for at aflevere det, her i vores områ-
de ligger indholdet typisk på 60 – 100 mg/kg tørstof. Der er en ud-
fordring mere, på mange lossepladser forlanger man det skal være 
skovlbart. Det er der næsten ingen vandværker der kan honorere, 
da det typisk skal tømmes med slamsuger. De lossepladser der 
kan og må aftage okkerslam, hvor arsen indholdet er over 20 
mg/kg tørstof og afleveret med slamsuger, ligger ofte langt væk det 
betyder at fragten bliver dyr. Her sidst på året i 15 er Kingo Karlsen 
her i Silkeborg blevet godkendt til at modtage okkerslam, det bety-
der alt andet lige at det bliver meget billiger at få det bortskaffet. Vi 
skal til at indstille os på at vi skal have taget arsen analyser af ok-
kerslammet, da prisen stiger i takt med indholdet af arsen, yderme-
re skal vi regne med at der skal tømmes okkerfældnings tanke 
mindst en gang årlig. Sidste efterår ud sendte vandrådet spørge-
skemaer ud til vandværkerne angående okkermængder, således vi 
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kunne danne os et overblik over, hvor meget okker det egentlig 
drejer sig om og hvor mange der kunne være interesseret i en fæl-
les løsning, således vi kunne få tilbud på opgaven. 
Som før omtalt har der været afholdt 2 koordinationsmøder i 2015, 
møderne går hovedsalig i øjeblikket på indsatsplaner med hørings-
faser, høringssvar og kommentarer mm. fra de implicerede parter, 
men alt det vil føre for vidt at gå i dybden med her, har man ønsker 
om at vide mere kan man gå ind på Silkeborg Kommunes hjemme-
side – Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevand. 
Sidst på året i 15 blev vi i bestyrelsen enige om det ikke ville være 
en god ide at udsende nyhedsbreve til medlemmerne. Referater fra 
bestyrelsesmøderne ligger ganske vist på Silkeborg Kommunes 
hjemmeside, men hvor mange kommer lige ind og ser hvad der er 
sket. Vi havde en følelse af at medlemmerne gik og tænkte, hvad 
sidder de i grunden og laver. Vi har følt at det der bliver arbejdet 
med i mellem bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne ikke 
blev oplys tilstrækkeligt ud til medlemmerne, derfor har vi valgt at 
sende nyhedsbreve ud med korte meddelelser når der er nyt, idéen 
er faktisk opstået ved at flere medlemmer henvender sig og spør-
ger, hvad er der sket i den og den sag, men det skal selvfølgelig 
ikke afholde nogen fra at kontakte bestyrelsen med spørgsmål eller 
ting som man ønsker behandlet i vandrådet. 
Vi har fået en fældes aftale om betaling for måleroplysninger med 
Silkeborg Forsyning på plads, det har været en hår kamp, vi har 
haft 3 møder med økonomichefen i Silkeborg Forsyning inden vi 
fandt en løsning, som i alle kender, vi blev sendt i byen af bestyrel-
sen med en pris på 20 kr. pr. aflæsning bestyrelsens smerte græn-
se var 15kr. for af vi kunne anbefale aftalen over for vore medlem-
mer, det er jo så op til det enkelte vandværk om man vil underskri-
ve en kontrakt eller ej. 
Her i februar måned var der 3 personer der deltog i Danske Vand-
værkers regionsvandrådsmøde på Årslev Kro. Det var en begiven-
hedsrig aften, efter velkomst var der fælles spisning herefter var 
der indlæg fra 2 vandværksleverandør firmaer pumpe firmaet Flygt 
og lækage firmaet Leif Kock der hver især holdt et foredrag om 
deres produkter. Herefter var der indlæg fra Danske Vandværker 
ved regionsformand Niels Kr. Ravn, aftenen sluttede med forskelli-
ge indlæg fra de fremmødte vandråd. Det emne der langt overgik 
alle andre var betaling for måleroplysninger, der var mange forskel-
lige satser og metoder i spil i de forskellige kommuner, det grelleste 
tilfælde vi hørte var fra Randers Kommune, her blev man tilbudt et 
meget latterlig lav beløb og ville man ikke acceptere den ville man 
blive slæbt i retten og blive belært om dansk retspraksis. Vi blev 
mere og mere trygge ved den aftale vi havde fået forhandlet på 
plads i Silkeborg Kommune. 
I øjeblikket er vi i gang med at udarbejde et nyt fælles regulativ i 
samarbejde med kommunen, det gamle regulativ er ikke tidsvaren-
de mere, da der blandt andet er kommet en ny paragraf der om-
handler forbrugerklager. 
Med de ord vil jeg slutte beretningen og takke bestyrelsen m.fl. for 
et godt samarbejde i årets løb. 
 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
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3. 
Regnskab for året og bud-
get for efterfølgende år 

Regnskabet for 2015 blev gennemgået af kasseren. 
 
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: 

John Duch, Neder Hvam, modtager genvalg, genvalgt. 

Bent Hollegaard, Them, modtager genvalg, genvalgt. 

Henning Harder, Linå, modtager genvalg, genvalgt. 

Niels Kristensen, Fårvang, modtager genvalg, genvalgt. 

 

På valg som suppleant: 

Karsten Jul Nielsen, Neder Hvam, genvalgt. 

Dorthe Nielsen, Meklenborg, genvalgt. 

 

 Valg af revisor: 

 

På valg som revisor: 

Leo Østergård, Roe, genvalgt. 

Asger Kristensen, Linå, genvalgt. 

 

På valg som revisorsuppleant: 

Jens Chr. Sørensen, Serup, genvalgt. 

 

7. 
Eventuelt 
 

Intet under eventuelt. 

 
 
 
Dirigent:_____________________ 
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