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Syddjurs vandråd 
 
Repræsentantskabsmøde  
 
Afholdt mandag 21. juni 2021 i Rotary Røndes lokaler, Hovedgaden 41 kld., 8410 Rønde, kl. 
19:30. 
 
Tilmeldte: 30 deltagere fra 17 vandværker, 30 var til stede i salen 
 
På grund af Corona Covid-19 pandemien, blev der ikke holdt foredrag inden 
repræsentantskabsmødet, som det ellers har været kutyme. 

Referat: 
 
Repræsentantskabsmødet gik i gang kl. 19:30. 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
 
Ole Andreasen, Hornslet Vand, blev valgt 
 
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt ifølge vedtægterne, og at 
det var beslutningsdygtigt. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Formand, Sven Weel. Beretningen findes på 
Syddjurs Vandråds hjemmeside. 
 
Der blev spurgt til Syddjurs Kommunes udsendte ”Indsatsplan for grundvandsplanlægning”, 
om hvorvidt formanden var bekendt med høringssvar til kommunen. Formanden kunne 
meddele at det er muligt at se høringssvar på det offentligt tilgængelige link på Syddjurs 
Kommunes hjemmeside, og at da han senest kiggede, på dagen for høringsfristens udløb, 
ikke var noget synligt. Det var dog formanden, og bestyrelsen, bekendt at der har været 
indsendt høringssvar.  
 
Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt. 
 
Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 
Det detaljerede regnskab blev udleveret, og gennemgået i hovedtal af Sven Weel, på vegne 
af Kurt Jensen. 
 
Der blev spurgt til Kørselsgodtgørelse som var lavere end forventet. Hvilket skyldes det 
lavere aktivitetsniveau grundet Covid-19 situationen. 
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Der blev spurgt til Abonnement og Administrationsudgifter. Abonnement er for 
medlemskab af Grundvandets Venner. Administrationsudgifter er til DVN, Dansk Vand og 
Naturcenter 
 
Der blev spurgt til abonnementet til Grundvandets venner, hvilket er et abonnement som 
Syddjurs Vandraad har betalt for medlemmerne af Syddjurs Vandraad 
 
Regnskabet for 2020, blev herefter godkendt. 
 
ad 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 
 
Budgettet blev gennemgået i forbindelse med regnskabet. 
 
Der budgetteres for 2021 med et underskud på 3.255,- kr., grundet forsat lav aktivitet. Der 
er ikke afholdt arrangementer indtil dato i 2021, og der er ej heller arrangementer i 
støbeskeen for indeværende. 
 
Det blev foreslået at fortsætte med følgende abonnement: 
 
600 kr. i fast årligt abonnement og hertil 0,01 kr. per kubikmenter indvindingstilladelse. 
 
Der blev spurgt til rækkefølgen af budget og regnskab, hvilket skyldes at dagsordenen er 
udfærdiget i forhold til vedtægterne. 
 
Der blev spurgt til om man kunne planlægge budget for 2022 i samme øjemed. Normalt 
afholdes repræsentantskabsmødet i starten af året, og derfor giver det i normale år ikke 
mening at budgettere et år ekstra, frem. 
 
Budget og takster blev herefter godkendt. 
 
ad 5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
ad 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Medlem Kurt Jensen - modtog genvalg 
Medlem Peter Johan Bruun - modtog genvalg 
Medlem Preben Christensen – modtog ikke genvalg 
 
Suppleant Claus Carstensen ville gerne indtræde som Medlem 
 
Der var ikke andre kandidater.  
 
Ud trådte Preben Christensen, og i stedet indtrådte Claus Carstensen som nyt 
bestyrelsesmedlem. 
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Suppleant Jørgen Brøgger, Balle VV, var fraværende på grund af møde med Syddjurs 
Kommune, men havde på forhånd meddelt gerne at ville modtage genvalg. 
 
Der var ikke andre, der stillede sig til rådighed som suppleant. Preben Christensen blev valgt 
som suppleant. 
 
ad 7. Valg af revisor og suppleant 
Revisor: Ole Andreasen - blev genvalgt 
Suppleant: John Christensen - blev genvalgt, in absentia. 
 
Der var heller ikke her, modkandidater 
 
ad 8. Eventuelt 
Under eventuelt blev der primært drøftet forhold omkring BNBO.  
 
Drøftelsen belyste behovet blandt medlemsvandværkerne for at få en eller anden form for 
diskussionsforum, hvor de forskellige problematikker forbundet med BNBO kan diskuteres 
internt blandt medlemmerne. 
 
Herefter takkede dirigenten for aftenens fremmøde, og ophævede 
repræsentantskabsmødet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referent: Peter Johan Bruun 
 
 
Godkendt _____ Juli 2021 
 
________________________ 
Ole Andreasen, Dirigent. 


