
Repræsentantskabsmøde d. 28. april 2015. 

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til årets 

repræsentantskabsmøde. 

Også velkommen til Jørgen Jørgensen fra Viborg kommune, der vil give en 

aktuel orientering vedr. drikkevandet. 

 Vi er i aften tilmeldt: 

 38   personer fra   20  vandværker. (ud af 44 mulige.) 

Der er udleveret dagorden, og 1. punkt er valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår:     Tom Graves Madsen fra Ørum Vandværk. 

Er der andre forslag? 

Tom er hermed valgt og får ordet. 

 

På konstitueringsmødet d. 14. maj 2014 valgte Jens Ole Skovgaard Jensen 

at trække sig som formand. ”Jeg” Ingvard H Petersen blev valgt som ny fm 

og Kurt F. Nielsen som næstformand. 

Jeg vil gerne på bestyrelsens og repræsentantskabets vegne sige Jens tak 

for mange års godt arbejde for vandrådet. Vi er glade for at du stadig vil 

fortsætte i bestyrelsen og arbejde med arrangere div. kurser. 

Jens Ole er også vores mand, der er valgt ind i FVD’s region MIDT’s 

bestyrelse, hvilket vi nyder godt af. Regionen arranger bl.a. tema-aftener 

og kurser. Vi vil gerne opfordre jer til at orientere jer om det på FVD’s 

hjemmeside men også, at i støtter op om disse arrangementer 



Vi har i årets løb afholdt 5 b-møder. 

Her har vi bl.a. taget de nye lovkrav op om at der på hvert vandværk, skal 

være en person, vandværkspasseren som har taget kursus i hygiejne og 

vandværkspasning, som et 2 og 3 dages forløb, eller som selvstudium 

med eksamen. 

For at give bestyrelserne et indblik i hvad det går ud på, har vi afholdt 

aften kurser i håndbog 4 og 6. Ud fra tilmeldinger må vi sige det var en 

succes.  

Der har været rygter fremme om at en kommune ville acceptere nævnte 

kurser som tilstrækkelige for pasning af vandværker, men det holder ikke 

vand om man så må sige. Kommunen kræver at lovgivningen overholdes 

og at man har deltaget/bestået disse kurser. 

Måske Viborg Kommune kommer nærmere ind på dette senere i aften? 

  

Der har været en Temaaften i Viborg Lounge omhandlende nye og ældre 

bekendtgørelser, hvad der har været til debat af interesse inden for 

vandværksdrift bl.a. bestyrelses arbejde, målerafregning, kontrol af måler 

i drift mm. 

 

I januar havde vi en Temaaften om Indførelse af ledelsesmæssige 

rammer, aftenen var velbesøgt og her gennemgik vi den udleverede 

mappe til papir registrering som alternativ til bl.a. Tethys. Et godt værktøj 

at starte op med. Krav fra medio 2015. 

 



Der var vandværksudstilling d. 20. marts i Aars, Det var velbesøgt. Her fik 

mange hilst på deres samarbejdspartner og hvad de elles kunne byde på, 

samt hvad havde deres konkurrenter at byde på. 

Foredraget denne gang omhandlede tilbagestrømningssikring. Vi har før 

haft en temaaften om dette emne, måske vi skulle afholde et igen?  

  

20. maj afholder FVD et kursus vedr. Budget og regnskab for de nye som 

gamle bestyrelsesmedlemmer. 

For resten af 2015 arbejder vi med et virksomheds besøg i efteråret evt. i 

uge 38. 

Evt. kunne der også komme et kursus omhandlende Bestyrelsesarbejde. 

Hold jer i øvrigt orienteret om diverse kurser på FVD’s hjemmeside. 

 

Jeg vil gerne anmode jer om, når i modtager kontingent opkrævningen, at 

den bliver betalt snarest, så vi undgår bøvlet med at sende rykker.  

Evt kunne kasseren oprette en fast årlig overførsel. Dette ville også lette 

kasserens arbejde, både hos jer men også hos os. 

Kontingentet er jo kun på kr. 300,00. 

Vi er i dag xx medlemmer ud af xx vandværker, vil du gøre noget for at få 

din nabo med? 

 

Jeg vil også gerne anmode jer om at ajour føre jeres mail-adr. samt 

telefon nr. her til Jette.  jl@energiviborg.dk.   Vi tager også gerne imod i 

aften. 

mailto:jl@energiviborg.dk


 

Til slut vil jeg gerne rette en stor TAK til Jette og Mogens for deres store 

administrative arbejde for Vandrådet. 

En tak til Region Midt Niels Chr. Ravn for et godt samarbejde. 

Til Viborg Kommune samt vandværkerne i kommunen. 

Og til Energi Viborg for lån af lokaler til vore arrangementer.   

Samt en stor tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt og positivt 

samarbejde. 

TAK.  


