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                  Referat af repræsentantskabsmøde for Vandværker i Syddjurs Kommune 

                                            Tirsdag den 23. april 2013, kl. 19.00 

                                                På Rønde Høj- og Efterskole 

                                                           Skolevej 1 

                                                          8410 Rønde 
 

 

1. Indlæg v/ Thorbjørn Hinge, Silhorko: 

Thorbjørn Hinge holdt et indlæg om vandkvalitet og ”Det gode Vandværk”. 

 

Herefter var der en pause med en forfriskning. 

 

2. Repræsentanskabsmøde: 

 

1. Valg af dirigent: Henning Ibsen blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Sven Weel. Beretning vedlagt. 

                  Spørgsmål og debat: 

Per Sieg: Er kurser i ledelse, drift og kvalitetssikring for både driftsansvarlig og hele 

bestyrelsen?. 

Sven Weel: Spørgsmålet er, hvordan kommunen definerer den driftsansvarlige.  

Vi mener ikke, at der ud over den driftsansvarlige behøver at være 

bestyrelsesmedlemmer med i kurser ang. drift og kvalitetssikring. Men hvis 

bestyrelsesmedlemmer deltager i driften kan de defineres som driftsansvarlige. 

Derimod er kurser i ledelsessystemer vigtige for bestyrelsesmedlemmer.  

Søren Peder Poulsen, Følle Strand Vandværk: På FVD.s generalforsamling blev 

emnet bragt på bane og her blev der givet udtryk for, at man kan gøre det på forskellig 

vis. Det er dog klart, at den driftsansvarlige skal have uddannelsen og bestå prøven, 

før diplom kan modtages. Det er dog svært at nå at gennemføre kurserne, så alle når at 

gennemføre dem inden udgangen af 2014.  

Jens Chr. Nielsen: Strands Vandværk: Gælder de samme regler også for 

distributionsvandværker, der ikke selv har pumpestation men køber vandet?  

Sven Weel: Som reglerne er udformet, gælder reglerne også for distributionsselskaber. 

Det er dog den enkelte kommune, der afgør det.  

 Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Stig Christensen gennemgik 

regnskabet, hvor han gjorde opmærksom på, at administrationsudgifterne for 2012 er 

steget til det dobbelte i forhold til 2011. Dette skyldes, at administrationsudgifter for 

2012 indeholder 8 måneders udgifter fra regnskabsåret 2011, et beløb på ca. 20.000 kr. 

Det reviderede regnskab blev godkendt 

 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 

Budgettet blev godkendt. 
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5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:  

Her modtog Søren Høeg, Kurt Jensen og Stig Christensen alle genvalg.  

Åge Nielsen Øksenmølle Vandværk blev suppleant. 

 

7. Valg af revisor: Henning Ibsen blev genvalgt.  

Valg af revisorsuppleant: Jørgen Sørensen blev genvalgt 

 

8. Eventuelt.  

Intet 

 

Mogens Lübker 

referent 
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