
Formandens beretning 2021 

 

Velkommen til det første ”rigtige” repræsentantskabsmøde siden jeg 
blev formand i 2019. 

Jeg overtog som sagt formandskabet i 2019 og kort omkring mig selv: 

Jeg er gift og har to store børn på 17 og 19 år, bor i Mollerup og arbejder 
til dagligt for Siemens A/S, hvor jeg sælger security løsninger. 

Jeg kom ind i vandværksbestyrelsen i Ørum Vandværk i 2014 og blev 
her næstformand i 2016. 

I 2018 blev jeg valgt ind i bestyrelsen i Viborg Vandråd. 

Beretning om hvad der er sket i det forgangne år – er relativt nemt -
absolut ingenting – Covid 19 havde sat en effektiv stopper for 
muligheden i at lave nogle arrangementer. 

Dog har vi haft 2 bestyrelsesmøder med meget langt interval, så når vi 
er kommet forbi Repræsentantskabsmødet her og eventuelt 
ekstraordinært Repræsentantskabsmøde så vil vi arbejde hårdt på 
arrangementer i den kommende tid. 

Jeg vil derfor bruge min tid på at løbe de udsendte vedtægter igennem i 
forhold til det sæt vi har i dag: 

 

Hvis vi kigger vedtægterne igennem er §1-3 uændret og kun med 
sproglige differencer. 

I §4 er der lavet en lille ændring omkring varsel af indsendte forslag til 
repræsentantskabsmøde – nemlig fra 10 marts til 15 marts. 

Ligeledes er der i de nye vedtægter udgået at der skal være mindst 8 
vandværker der kræver ekstraordinær repræsentantskabsmøde  – 
tilbage står kravet om 10%. 

I §5 er indholdet af paragraffen ændret således at det ikke er nødvendigt 
at indkalde til ekstraordinær repræsentantskabsmøde ved ændring af 
vedtægter. 

I §6 er ordlyden om fastsættelse af kontingent fjernet idet dette i praksis 
sker ved vedtagelse af budgettet. 



Ligeledes er passus omkring betaling og betalingsfrister udgået idet vi 
mener det ikke hører hjemme i vedtægter. 

§7 er ordlyden omkring konstituering ændret således at det passer med 
virkeligheden – vi har i Viborg Vandråd haft en næstformand siden 2012. 

 

Så vil jeg blot igen fremhæve den indkøbsaftale Mogens så dygtigt har 
lavet med Eurofins og som vi alle kan spare mange penge ved at 
benytte – tak til Mogens for det store arbejde. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst tak til Morgan 
som altid står klar til at gribe de bolde/nyhedsbreve jeg sætter i søen. 

 

Spørgsmål til beretningen? 


