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VANDRÅDET - en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune 

 
28. april 2017 

 
Referat af repræsentantskabsmøde 

2017 
i Vandrådet i Viborg 

 
  

Mødetid og sted: 27/04-2017 klokken 19.00 på Industrivej 40, 8800 Viborg 

  
Mødedeltagere: Medlemmer af Vandrådet i Viborg 

  

Referent: Jette Løgstrup 

  

 
 

 
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: 

 Jens Ole Skovgaard er villig til genvalg. 

 Børge Rosborg er ikke villig til genvalg. 

 Valg af suppleant  
6. Eventuelt 
 

Ud over dette er der indlæg fra hhv. firmaet THVILUM med gennemgang af ledningsregistre-
ring, kortlægning og LER samt indlæg fra Viborg kommune. 
 
Ad 1)  
Børge Rosborg (Formand) åbnede mødet med at byde velkommen og foreslog Tom Graves 
Madsen som dirigent, dog iflg. Tom for 10. og sidste gang. Tom blev valgt med applaus og 
modtog valget. Stor tak til Tom for de 10 gange som dirigent. 
 
Ad 2)  
Tom Graves Madsen vil dog gerne fortsætte som revisor og blev valgt. 
 
Ad 3)  
Herefter fremlagde formanden sin beretning om årets forløb i Viborg Vandråd. 
 
Ad 4)  
Regnskabet for 2016 blev omdelt og fremlagt. Regnskabet blev godkendt. Kassereren foreslog 
med udgangspunkt i kassebeholdningen at kontingentet holdes uændret og bad om lidt bedre 
betalingsdisciplin, evt. oprettelse af en fast overførsel. Der er flere der helt undlader at betale, 
og det kan ikke være rimeligt. 



Kassebeholdingen er vokset en smule, men der har heller ikke været de store udflug-
ter/ekskurtioner i årets løb.  
 
Ad 5) 
Jens Ole Skovgaard blev genvalgt. 
Børge Rosborg vil udtræde af bestyrelsen og i stedet indtræder Arne Søndervad Pedersen fra 
Vinkel Sdr. Sogn Vandværk.  
Som suppleant Orla Kastbjerg fra Ørum Vandværk. 
Fra vandrådet lyder en stor tak til Børge Rosborg for indsatsen i bestyrelsen. 
 
Ad 6)  
Der er planer og interesse for udflugt til hhv. Frederiks og Viborg Nord vandværker i efteråret 
2017. Datoen dog ikke fastlagt endnu. 
Jens Ole anbefalede Kurset ”Vandværkets økonomi”, som er et rigtig godt kursus for alle i 
vandværkers bestyrelser. Kurset finder sted den 17. maj 2017 på Industrivej 40, 8800 Viborg. 
Se også under DV’s hjemmeside. 
 
Herefter blev repræsentantskabsmødet blev afsluttet.  
 
Efter en kaffepause med oste/rullepølsemadder orienterede Thvilum med gennemgang af led-
ningsregistrering. Materialet er vedhæftet dette referat. 
 
Viborg Kommune (VK) v. Johan Ottesen (JO): Der er et ønske fra VK om adresselister fra de 
enkelte vandværker, således at VK kan få et overblik i form af et kort og yde en ekstra service 
til kommunens borgere, og se hvor og hvilke vandværker de enkelte adresser/kunder hører til. 
Der er i alt 56 vandværker, hvorfra der ønskes lister. Der mangler dog lister fra 16 vandværker. 
Derefter gennemgik JO emnet erstatningsboringer. Der er lovændring/justering på vej vedr. det-
te. Folk skal ikke bare bore løs, som der blev sagt, og det skal meldes til VK. Endvidere er der 
ikke helt tilfredshed fra forsyningerne, der har lavet store investeringer med fremlægning af sto-
re forsyningsledninger forbi ejendomme med egen boring, hvis det alligevel bliver sådan at man 
bare uden videre, kan genetablere en boring, der er gået i stykker. Der er stadig en del gamle 
boringer i Viborg kommune, som man ikke ved så meget om. 
Planen kommer i høring senere på året, og man kan give høringssvar.  
Alle indsatsplaner skal være afsluttet utimo 2019, men dette nås måske ikke. 
 
  
 
 
 


