Repræsentantskabsmøde for Vandrådet for Vandværker i Syddjurs Kommune
Torsdag, den 21. april 2015, kl. 19.00
På Rønde Høj-og Efterskole.
Referat:
Mødet blev indledt med et interessant indlæg v/Peter Mortensen, Eurofins, der redegjorde for firmaets
arbejder med vandanalyser.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Henning Ibsen, Rønde Vandværk valgt.
2. Bestyrelsens beretning v/ Sven Weel:
Beretning vedlagt referatet.
Spørgsmål til beretningen:
Ole Andreasen, Hornslet Vandværk:
Hvordan oplyser man fra bestyrelsens side om de enkelte arrangementer?
Sven Weel:
Vi sender enten mail eller brev ud til vores kontaktperson eller formanden for alle vandværker i
Syddjurs Kommune også ikke medlemmer. De enkelte vandværker opfordres til at opdatere deres
mailadresser hos Vandrådets sekretariat.
Jørgen Sørensen, Ryomgård Vandværk:
Har vi kontakt med spildevandsselskabet?
Sven Weel:
Det har vi haft, men er ikke nået til enighed om betalingen for måleroplysninger. Vi arbejder videre
på sagen.
Thorkild Lindquist, Dragsmur Vandforsyning:
Ud fra den politiske synsvinkel er det vigtigt at have alle vandværker med i Syddjurs Vandråd. Kan vi
ikke gøre noget ved det?
Sven Weel:
Vi gør, hvad vi kan ved bl.a. at gøre opmærksom på vore arrangementer. Desuden er der store
besparelser ved at være medlem bl.a. ifm. vandanalyser og termograferinger. Medlemsskabet
koster pt. 500 kr. i grundbeløb pr. år og 0,015 kr./kubikmeter, så pengene er hurtigt sparet.
Endvidere har medlemsvandværkerne haft mulighed for at deltage i vore kurser i vandværksledelse
og hygiejne til en meget fordelagtig pris. Vi arbejder fortsat på at skaffe vore medlemmer
økonomiske fordele inden for andre områder.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskabet er vedlagt referatet.
Stig Christensen fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden kommentarer.
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4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse:
Budgettet vedlagt referat. Budgettet vedtaget.
Kontingent:
Bestyrelsen foreslog at grundbeløbet for medlemskab fra og med 2015 hæves fra 500 kr. til 600
kr./år. Forhøjelsen blev vedtaget.
Betalingen pr. kubikmeter fastholdes til 0,015 kr./m3 indvindingstilladelse.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Bestyrelsen:
Genvalg til: Kurt Jensen
Stig Christensen
Aage Nielsen
Suppleant:
Følgende blev opstillet som kandidater:
John Neimann, Djurs Vand
Jan Fisker, Fuglsø Strand Vandforsyning
Jan Fisker blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og suppleant:
Revisor:
Genvalg til: Henning Ibsen, Rønde Vandværk
Suppleant:
Genvalg til: Jørgen Sørensen, Ryomgaard Vandværk
8. Eventuelt:
Thorkild Lindquist: Samarbejdet med kommunen og de enkelte vandværker i.f.m. anlæggelse af en cykelsti
vidner ikke om, at dette samarbejde fungerer. Der mangler projektbeskrivelser og information omkring
kommunens arbejder. Vil Vandrådet tage dette emne op til mødet med kommunen den 5. maj?
Sven Weel oplyste, at der iflg. oplysninger på FVD reg. Midts generalforsamling er en lov/praksis om
offentlige anlægsarbejder, der betyder, at disse anlægsarbejder går forud for tinglyste ledninger, herunder
vandledninger. Ledningsejerne bliver herefter pålagt selv at betale udgifterne til flytning af ledningerne,
hvis det er påkrævet. Der blev henvist til arbejder i forbindelse med problemer ved motorvejsbyggeriet ved
Silkeborg og mellem Snejbjerg og Videbæk. Sven Weel opfordrede til, at man tager kontakt til FVD´s
advokater.
Sven Weel oplyste, at Vandrådet den 26. maj 2015 kl. 19.00 afholder debataften i Erhvervscentret i Mørke
med politikerne fra NTM-udvalget om deres holdning til den fremtidige vandværksstruktur i kommunen.
Mødet vil blive annonceret på Vandrådets hjemmeside, vandværkernes mailadresser eller pr. brev. Sven
Weel redegjorde for mødets indhold.
Sign.
Mogens Lübker
Henning Ibsen
Referent
Dirigent
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