
 

Ordinært repræsentantskabsmøde i 

Vandrådet for vandværker i Syddjurs Kommune 

Tirsdag d. 8. april 2014, kl. 19.00 

på Rønde Høj- og Efterskole, Skolevej 2, 8410 Rønde 

 

Referat: 

 
1. Valg af dirigent: 

Henning Ibsen blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning:  

Sven Weel Jensen forelagde bestyrelsens beretning, hvorefter der var mulighed for 

deltagerne at stille spørgsmål:  

Jens J. Sørensen, Nimtofte Vandværk ville vide, hvad de skulle gøre, da kurset den 

19/5, som de havde tilmeldt sig, var aflyst. Sven svarede, at der var plads til at de kunne 

deltage på kurset den 28/4, hvis de havde mulighed for det.   

Ole Andreasen, Hornslet Vandværk var ikke tilfreds med den betjening, man fik af 

analysefirmaet Eurofins. Andre vandværker gav udtryk for det samme. Sven foreslog at 

man lavede en logbog over de problemer, man havde haft og sendte den til ham. Herefter 

vil Sven tage kontakt til Eurofins og drøfte problemerne med dem. 

Jens J. Sørensen ville vide, hvor aftalerne med de forskellige firmaer ligger og hvem 

der administrer dem. Sven svarede, at de ligger i sekretariatet hos Djurs Vand Erhverv, 

og at man kan henvende sig her for afklaring af eventuelle spørgsmål. 

  Beretningen blev herefter godkendt og vedlægges referatet. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:  

Stig Christensen forelagde det reviderede regnskab, der vedlægges referatet. 

Jan Fisker, Fuglsø Strand Vandværk mente, det ville være en god ide at lægge 

regnskabet ind på vandrådets hjemmeside, hvilket Stig lovede nu, hvor det var 

godtkendt.  

Ole Andreasen ville gerne vide, hvori udgifter til udbudsmateriale bestod. Stig kunne 

fortælle, at det drejede sig om de udgifter Syddjurs Vandråd har haft i.f.m. indhentning 

af tilbud fra firmaer, som vi har forhandlet aftaler med, specielt omkring vandanalyser. 

Regnskabet blev godkendt 

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

Stig forelagde budget for 2014, der blev godkendt. 

På baggrund af budgettet besluttedes kontingentet for 2014 uændret i forhold til 2013. 

Dvs.: Grundkontingent på 500 kr. samt 1,5 øre pr m3 indvindingstilladelse. 

5. Behandling af indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:  

Sven Weel Jensen og Mogens Lübker blev genvalgt.  

Ligeledes blev Åge Nielsen genvalgt som suppleant. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant :  

Her blev Henning Ibsen genvalgt som revisor mens  

Jørgen Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt:  

Den 29/4 er der robotinspektion af rentvandstanken på Terndrup Vandværk kl. 13.00. Alle er 

velkommen til at deltage.      

 

Mogens Lübker 

referent 


