
Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 1900 

hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. 

 

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt 

repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. 

Aftenen blev indledt med indlæg fra DVN ang. Hygiejne på vandforsyningsanlæg, ledelsessystemer og 

kvalitetssikring mm. Der blev oplyst at firmaet kunne tilbyde tilstands rapporter til prise mellem 10-20.000 

ledelsessystemer, hjemmesider til ca. 5000 samt startpakke til egenkontrol ca. 2200 

Herefter gav kommunen et indlæg vedr. kortlægning af vandresurserne og hvilke konsekvenser de nye 

afstandskrav vil komme til at betyde for vandværkerne det blev endvidere oplyst at kommunen har 

modtaget et beløb på 933.000 fra natur styrelsen til arbejdet med den videre kortlægning. Der blev også 

givet en orientering om hvordan man fra myndighedernes side havde taklet kim forureningen der havde 

været i Almtoft Kjellerup først på året. 

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

Valg af dirigent 

Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 

Regnskab for året til godkendelse og fremlæggelse af budget for efterfølgende år. 

Behandling af indkommende forslag. 

Fastsættelse af kontingent. 

Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Valg af revisorer og suppleant. 

Eventuelt. 

 

Asger Kristensen blev valgt som dirigent. 

Formandens beretning vedlagt. 

Beretning til vandråds - generalforsamling den 17. april 2013. 

 

Konstitueringen af bestyrelsen blev aftalt ved møde sidst i 2012, idet vi afventede hvordan Johns 

sygdom udviklede sig. John måtte desværre melde afbud og suppleanten fra gl. Gjern kommune 

blev indkaldt. Niels fra Fårvang. 



Jeg blev konstitueret formand, og har forsøgt at agere som sådan. 

Et af emnerne som vi fulgte op på var termografering af el tavlerne på vandværkerne, og jeg tror 

at alle har fået termograferet og rettet de fejl der måtte være. Husk tavlerne skal termograferes 

hvert andet år. 

Vi fik et tilbud mere på udtagning og analysering af vandprøver fra firmaet VBM Laboratoriet, men 

samlet set var de lidt dyrere end det aftalte med Eurofins. De vil gerne give bud igen, når aftale 

med Eurofins udløber til 2014. 

Ejendomsskatten på vandværkerne har vi også vendt igen, men ikke fået afviklet således at alle 

vandværker kan slippe for at betale den. 

I oktober 2012 kom ”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. 

Det er bl.a. derfor DVN har holdt et indlæg i aften. 

Sidst i 2012 orienterede Silkeborg Kommune, Natur og Miljø om Grundvandskortlægning her i 

Silkeborg kommune, med efterfølgende indsats-planlægning og boringsnære 

beskyttelsesområder, som de afholdt møde omkring den 11. marts 2013. 

De enkelte vandværker kontaktes af Rambøll, som står for kortlægningen, hvor vi skal svare på en 

del spørgsmål omkring selve vandværket og kildepladsen, afhængig af hvor mange oplysninger de 

har i forvejen. 

Indtil videre tro jeg det forløber planmæssigt. 

Beredskabsplanerne har lige været vendt, og for ikke så længe siden var Kjellerup Vandværk i 

vælten i forbindelse med en forurening på slagteriet. Efter generalforsamlingen vil Linda fra Natur 

og Miljø orientere om forløbet og brugen af beredskabsplanen i en skarp situation. 

 

Tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for året det gik.  

Kasserens regnskab 

Vedlagt. 



 

Indkommende forslag: Der var ingen. 



Fastsættelse af kontingent: 

Forslag fra bestyrelsen på 100 kr. pr. vandværk pr. år. Dette blev godkendt. 

 

Valg til bestyrelse: 

På valg: 

Karl Ejner Nielsen Resenbro Genvalg. 

Jens Iversen Salten Genvalg. 

Jørgen Jensen Nørskovlund Genvalg. 

Hans Bay Smith Meklenborg Ønskede ikke genvalg, der blev ikke valgt en ny da der 

ikke var nogle repræsentanter fra Gl. Gjern Kommune. 

 

Valg af suppleanter: 

På valg: 

Jan Lehd Resenbro Genvalg. 

Karsten Jul Nielsen Neder Hvam Genvalg. 

Peter Løvstand Vinding Genvalg. 

Suppleanten fra Gl. Gjern Kommune var indtrådt i bestyrelsen, her blev der ingen 

valgt da der ikke var nogen repræsentanter fra Gl. Gjern Kommune. 

 

Valg af Revisorer: 

På Valg: 

Leo Østergaard Roe Genvalg. 

Asger Kristensen Linå Genvalg. 



Revisor Suppleant: 

På valg: 

Henning Balle Toustrup Genvalg. 

 

Eventuelt 

Der blev oplyst at Silkeborg Forsyning kunne udføre regnskab mm. for 

vandværkerne 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Herefter 

takkede formanden dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen og oplyste 

at foreningen var vært ved et stykke smørebrød og kaffe. 

 

 

 


