SYDDJURS VANDRAAD
Referat fra repræsentantskabsmøde 23. april 2018:
Ad pkt. 1)

Valg af dirigent:
Valgt blev Henning Ibsen, Rønde, der kunne konstatere af mødet var rettidigt indkaldt

Ad pkt. 2)

Bestyrelsens beretning:
Formanden Svend Weel aflagde beretning jf. vedlagte bilag
Der blev knyttet følgende kommentarer til beretningen:
Jørgen Brøgger, Balle VV: Mente ikke strukturanalyse skulle udføres af Vandrådet
Ole Andreasen, Hornslet VV: Godkendelse af takstblad fra kommunen sker sent
John, Knebel VV: Takstblad kan ikke indsendes inden årets udgang pga. à-jourføring af
nye tal mangler.
Lars Sørensen, Krajbjerg VV: Takstblad følger Århus VV, men kan ikke godkendes af
kommune.
Beretningen blev herefter taget til efterretning!

Ad pkt. 3)

Revideret regnskab til godkendelse:
Kassereren Kurt Jensen gennemgik regnskabet for 2017, der udviser et overskud på
ca. kr. 4.300,-og ny egenkapital på kr. 41.424,-.
Regnskabet blev godkendt!

Ad pkt. 4)

Budget for 2018 til godkendelse:
Kassereren fremlagde budget for 2018, der udviser et overskud på kr. 3.400,Budgettet blev godkendt!
Under dette punkt blev fastsættelse af uændret kontingent vedtaget.
Det vedtagne kontingent dækker driften af Vandrådet.

Ad pkt. 5)

Indkomne forslag: Der var ingen forslag indkommet!
Til drøftelse under dette punkt havde Vandrådet inviteret konsulent Michael Hansen
fra Niras, som præsenterede et oplæg til ny strukturplan for vandforsyningen i
kommunen. Denne plan skulle iværksættes i samarbejde med Djurs Vand, idet
Kommunen først forventer at kunne udarbejde planen tidligst i 2019-20. Et overslag
på ca. 200.000 kr. excl. moms skulle betales af DV og Vandrådet. Hertil var der
indvendinger mod vedtagelsen heraf, da dette ikke var et indkommen forslag.
Generelt gav de fremmødte udtryk for, at udarbejdelse af en strukturplan var en
kommunal opgave og som sådan skulle udarbejdes og betales af kommunen.
Konklusionen blev, at Vandrådet og følgegruppen forsøger snarest muligt at afholde
møde med Syddjurs Kommune (NMT-udvalget) for at inddrage Kommunen i planen.

Ad pkt. 6)

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Der var genvalg af Svend Weel og Mogens Lübker til bestyrelsen!
Genvalg af Jørgen Brøgger, Balle VV og nyvalgt blev Peter Johan Bruun, Hyllested VV
og Preben Christensen, Ugelbølle VV som suppleanter!

Ad pkt. 7)

Valg af revisor og suppleant:
Genvalg af Henning Ibsen, Rønde VV som revisor og nyvalg af Ole Andreasen, Hornslet
VV som suppleant.

Ad pkt. 8)

Eventuelt:
Ole Andreasen, Hornslet VV henviste til manglende opdatering af Vandrådets
hjemmeside. Dette kunne formanden kun bekræfte og beklage, men lovede af det
blev ændret.

Referent: Ole Andreasen

Godkendt: __________ april 2018

_____________________________
Henning Ibsen
dirigent

