Formandens beretning – rep. møde 26/4 2022
Da vandrådet sidst konstituerede sig, faldt loddet som formand på mig.
Til orientering hedder jeg som sagt Claus Carstensen og sidder i Hasnæs
Vandværk, som ligger helt ude ved Ebeltoft Færgehavn, vi har lidt under 800
andelshaver, som primært er sommerhuse.
Der er min første beretning, så det er godt den er kort, da coronaen jo satte
en stopper for alle fælles aktiviteter. Det eneste vi formåede, var at afholde et
repræsentationsmøde den 21. juni 2021. Her havde vi en god
debat om BNBO, et emne vi tager op igen i dag efter
repræsentantskabsmødet.
På grund af den manglende aktivitet opkrævede vi ikke kontingent op i
2021, men opkrævede i januar 2022 det på det sidste repræsentationsmøde
fastsatte beløb. I forbindelse med formandsskiftet blev vi mødt af
nye krav fra vores bank eller rettere sparekasse at vi skulle registreres i
selskabsstyrelsen. Dette fik så den konsekvens, at vi blev momsregistreret,
hvad der giver noget ekstra bøvl, men også en omkostningsbesparelse,
da de fleste af vores aktiviteter er momspålagte.
Samarbejdet med kommune har også haft en corona pause, men jeg har
holdt et par møder med dem, med en gensidig bekræftelse på, at fortsætte
det gode samarbejde.
Vi har genforhandlet vores leverandøraftaler i året løb og vil gerne opfordre
til, at I melder ind, hvis I har gode ideer til yderligere aftaler. På vandrådets
hjemmeside kan man se de eksisterende leverandøraftaler.
Det er som oplyst tidligere, en af vandrådets opgaver, at øge sparringen
mellem vandværkerne, det kunne jo f.eks. være flere fælles leverandøraftaler,
men også at vi kontakter hinanden, når den enkelte bestyrelse
står over for nogle nye opgaver. Jeg vil gerne bruges som mellemmand,
hvis I som vandværk skal i gang med nye tiltag.
Det er også bestyrelsens store ønsker at modtage lidt sparring fra jer og af
denne årsag har vi tidligere udsendt nogle spørgeskemaer. Men desværre
kun fået enkelte tilbage så jeg har her spørgeskemaet med og
vil kraftigt opfordre jeg til at udfylde det og aflever det til mig i dag. Ud fra
disse vil vi sammensætte et program for resten af 2022 og 2023

Vi er 49 vandværker i vandrådet, hvoraf Djurs Vand er på et kort visit, idet
de igen træder ud til årsskiftet. Vi er således et medlem mindre end sidste år.
Dette på grund af sammenlægninger. Vi har i året løb afholdt 4
bestyrelsesmøder Ved konstitueringen tiltrådte jeg som formand, Kurt
Jensen forsatte som kassere og Peter Johan Bruun som sekretær. Sven
Weel har været mig en stor støtte ved overtagelsen af opgaven som
formand. Og det er med stor beklagelse, men absolut forståelse, at han nu
ønsker at udtræde af vandrådet.
På grund af den manglende kontingentopkrævning, har vi jo haft mulighed
for at nedbringe vores bankindestående til lidt under 19 tkr. Kurt vil efter dette
gennemgå regnskabet en smule mere detaljeret.
Vandrådets sekretariat hos DVN har som sædvanlig fungeret fint. Vi har et
godt samarbejde med Dorthe, som på bedste vis forvalter de opgaver, vi
pålægger sekretariatet. Tak til Dorthe for indsatsen.
Også tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i det
forgangne år, og igen tak til Sven Weel for den store indsats han som
formand i utallige år har ydet for vandrådet. Vores mangeårige revisor Ole
Andreasen fratræder også dette møde, så her vil vi også gerne takke meget
for den arbejdsindsats der er lagt her.
Det er også en stor glæde at vandværkerne gennem stor deltagelse i vores
arrangementer bakker op om vandrådets arbejde.
Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingens debat.
24. april 2022
Syddjurs Vandråd
Claus Carstensen

