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VANDRÅDET - en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune 

 
16. maj 2011 

 
Referat af Repræsentantskabsmøde 

2011 
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 27. april 2011 

  
Mødedeltagere: Børge Mortensen 

Børge Rosborg 
Jens Ole Skovgaard Jensen 
Palle Fløe Holm 
Niels Pagh Andreasen 

  

Referent: Mogens Brems Knudsen 

  

 
Mødet startede med en velkomst fra Formanden hvorefter vi gik videre i henhold til den ud-
sendte dagsorden. 

 
Dagsorden/referat: 
 
 
1. Valg af dirigent 

Tom Graves Madsen, Ørum Vandværk blev valgt. Tom kunne konstatere at alle formalia 
omkring indkaldelse osv. er overholdt. 

2. Valg af Revisor 
Tom Graves Madsen blev genvalgt. 

3. Formandens beretning 
Jens Ole Skovgaard Jensen fremlagde sin beretning for det foregående år. Beretningen 
kan ses vedlagt. 

4. Regnskab/Budget 
I Palle Holm’s fraværd blev regnskabet fremlagt af Mogens Brems Knudsen. Regnska-
bet er godkendt af revisoren. Indtægterne stammer fra medlemmernes kontingenter 
mens udgifterne primært udgøres af udgifter i forbindelse med kørsel til bestyrelsesmø-
der mv. Kontingentet for 2011 foreslås fastholdt på 300 kr/år hvilket blev godkendt. 

5. Valg til bestyrelsen 
På valg er Jens Ole/ Niels Pagh og Børge Rosborg som alle var villige til genvalg, hvil-
ket også skete. 
Som følge af at Palle Holm, Viborg Vand går på pension i oktober 2011 blev Mogens 
Brems Knudsen, Viborg Vand valgt som suppleant således at Mogens indtræder i be-
styrelsen når Palle udtræder til efteråret.  
Endelig blev Jens Jørgen genvalgt som suppleant 

6. Evt. 
Niels Ravn, Karup Vandværk fortalte at han, som følge af at Jens Andersen ikke fik 
genvalg i Frederiks Vandværk, indtræder i FVD Region Midt i stedet for Jens Andersen. 
Niels ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Vandrådet i Viborg. 
 



Herefter blev mødet afsluttet med tak til Tom for veludført gerning som dirigent. 
 

Efter kaffen kom Jørgen Høgberg fra Firmaet JH Dyk på podiet. Jørgen gav en grundig præ-
sentation af firmaet, de retningslinier de arbejder efter og frem for alt viste han en masse fotos 
af hvordan en rentvandstank ikke skal se ud. 
 
Alt i alt et meget spændende indlæg som også gav anledning til stor spørgelyst undervejs.  

 
 
 
I forbindelse med at Palle Holm går på pension afholdes der afskedsreception fredag 30. sep-
tember 2011 klokken 11.00 på adressen Bøssemagervej 8, 8800 Viborg for de der har tid og 
lyst. 

 
 

 
 
 


