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28. april 2016 

 
Referat af repræsentantskabsmøde 

2016 
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 26/04-2016 klokken 19 på Bøssemagervej 8 

  
Mødedeltagere: Medlemmer af Vandrådet i Viborg 

  

Referent: Mogens Brems Knudsen 

  

 
 

 
Dagsorden/referat: 
 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af revisor 
3. Årsberetning ved formanden 
4. Regnskab/budget ved kassereren 
5. Valg til bestyrelsen – ifølge vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 Mogens Brems Knudsen (genopstiller) 

 Ingvard H. Pedersen (genopstiller ikke) 

 Valg af suppleant  

 Svend Erik Christensen (genopstiller) (Kurt F. Nielsen er udtrådt af bestyrelsen 
pga. fraflytning og suppleant Svend Erik Christensen er indtrådt).  

6. Eventuelt 
 
Ad 1) Børge Rosborg (Formand) åbnede mødet med at byde velkommen og foreslå Tom Gra-
ves Madsen som dirigent. Tom blev valgt med applaus og modtog valget 
Ad 2) Tom Graves Madsen vil gerne fortsætte som revisor og blev valgt. 
Ad 3) Herefter fremlagde formanden sin beretning som findes vedlagt. Der var enkelte spørgs-
mål til beretningen. Bl.a. blev der spurgt ind til tillægget til vandforsyningsplanen som Vandrå-
det har gjort indsigelse imod. Kort fortalt bliver det med tillægget nemmere at etablere private 
boringer da det kun er hvis der er positiv viden om lokal dårlig vandkvalitet, at der ikke gives 
tilladelse. 
Ad 4) Regnskabet for 2015 blev omdelt og fremlagt. Regnskabet blev godkendt. Kassereren 
foreslog med udgangspunkt i kassebeholdningen at kontingentet holdes uændret og bad om 
lidt bedre betalingsdisciplin, evt. oprette en fast overførsel. I 2016 er der VandTek udstilling og 
det er muligt at der arrangeres en tur dertil, hvilket vil kunne resultere i et underskud i 2016 og-
så. 
Ad 5) Da Kurt er udtrådt af bestyrelsen er Sved Erik Christensen indtrådt i stedet for. På valg er 
derfor Mogens Brems og Sved Erik som begge genopstiller. Begge blev valgt. 
Ingvard H Pedersen ønsker at stoppe i bestyrelsen og i steder blev Niels Rohrberg, Knudby 
Vandværk valgt. 



Som suppleant i stedet for Svend Erik blev Henning Jensen, Kjeldbjerg Vandværk valgt 
Fra vandrådet lyder en stor tak til både Kurt og Ingvard for indsatsen i bestyrelsen. 
Ad 6) Intet til evt. hvorefter repræsentantskabsmødet blev afsluttet.  
 
Efter en kaffepause med oste/rullepølsemadder orienterede Viborg Kommune v. Claus Iversen 
(CLI) om aktuelle problemstillinger inden for vandområdet. Dispositionen ser således ud og po-
werpoints kan ses på vandrådets hjemmeside. 
 

 Løb-på-vandet-dag 

 Indsatsplaner - Ny-Viborg Model 

 Tidsplan - Indsatsplaner 

 Pesticider på offentlige arealer ? 

 Viborg Kommunes kampage ”Sprøjtefri have gi´r rent drikkevand” 
 

- CLI startede med henlede opmærksomheden på Løb-på-vandet-dag som er planlagt til 
uge 35/36. I korthed en mulighed for en eller flere skoleklasser for at besøge vandvær-
ket efterfulgt af en løbetur i naturen hvor grundvandet dannes. 6 vandværker har indvil-
get men der kan sagtens være flere. 

- Den nye Viborg model for indsatsplaner blev gennemgået og gav anledning til nogen 
debat. Det blev fremført at mindre vandværker kan få problemer med at finansiere et 
opkøb af jord med efterfølgende skovrejsning, og særligt hvis hovedparten af vandet af-
tages af landbruget kan det være svært at lægge omkostningen på kubikmetertaksten. 
Et andet sted lød det at dette til trods er det vigtigt at sikre godt drikkevand til kommen-
de generationer. Vandrådet overvejer at lave en temaaften om emnet. 

- Se PowerPoints for yderligere tekniske detaljer. 
- Som følge af udfordringerne med den Viborg Nord indsatsplanen har tiden været brugt 

på at få retningslinjerne på plads, hvilket så har resulteret i Ny Viborg Model. Dette be-
tyder at tidspunktet for færdiggørelse af indsatsplanerne rykkes ca. 1 til 2 år. 

- CLI gennemgik nogle beregninger på hvor store arealer med grundvandsinteresser der 
evt. vil blive berørt hvis der igen åbnes op for sprøjtning på kommunale realer. 

- CLI præsenterede en kampagne som flere jyske kommuner har deltaget i. Der er lavet 
en animationsfilm, plakater, klistermærker osv. Filmen blev vist første gang på vandets 
dag på Sydværket i Viborg. Filmen om Fumle kan ses her: 
http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Drikkevand-og-
grundvand/Grundvandsbeskyttelse/Fumle Der er også et spil mv. 

 
Afslutningsvist takkede Børge Rosborg for god ro og orden og ønskede alle en god aften. 
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