VANDRÅDET

- en sammenslutning af vandværker i Viborg Kommune

Referat for repræsentantskabsmøde 2021
Vandrådet i Viborg
Mødetid og sted:

15-09-2021 Tjele Centeret, Tjelevej 9, 8830 Tjele
Kl. 19- 21.00

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Orla Kastbjerg fra Ørum Vandværk som dirigent.
Orla Kastbjerg blev valgt som dirigent og erklærede repræsentantskabsmødet lovligt, i henhold til
vedtægterne om indkaldelsesvarsel.
Pga. Corona er mødet blevet rykket fra april til september.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen er vedhæftet som bilag.
Det tilskyndes at benytte tilbuddet fra Energi Viborg Vand, om prøvetagning med Eurofins hvor der
er forhandlet favorabel pris.
Spørgsmål fra plenum:
Daubjerg Vandværk – Status på Vandsamarbejdet?
René Kvist kunne oplyse at det politisk er gået i stå. Energi Viborg Vand har stillet spørgsmål til
Viborg kommune om vandsamarbejdet og ønsker for nuværende ikke at indtræde i sådan et
samarbejde, hvilket har sat processen i stå.
Daubjerg Vandværk:
Har kontaktet Kommunen med spørgsmål med hensyn til vandsamarbejdet, og er utilfredse med at
Viborg Kommune ikke besvarer deres henvendelse.
Mønsted Vandværk:
Vigtigt at Vandsamarbejdet bliver til noget. På nuværende tidspunkt uden afklaring er det svært at
forhandle med lodsejer om opkøb af jord til BNBO.
René Kvist oplyser at der ikke kommer et vandsamarbejde inden ikrafttrædelsen af BNBO, og derfor
må de enkelte Vandværker selv tage hånd om opgaven.
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3. Regnskab til godkendelse

*Regnskabet er vedhæftet som bilag

4. Budget/Kontingent til godkendelse
Kontingentet foreslås at vedblive på 300kr./år i 2021. Kontingentet for 2021 blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændringer, som blev godkendt. Der er indkaldes derfor
til ekstraordinær generalforsamling.
*Vedtægtsændringerne er vedhæftet som bilag.
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6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen:
René Kvist (Ørum Vandværk) - genvalg
Mogens Brems Knudsen (Energi Viborg) - genvalg
Åge Visbech (Bjerregrav Vandværk) – Ønsker ikke genvalg.
Enstemmigt blev, René Kvist og Mogens Brems Knudsen genvalgt og Jan Køster (Vammen
Vandværk) blev valgt ind i bestyrelsen
På valg som Suppleant:
Carsten Abrahamsen (Vammen Vandværk) – Genvalg.
Enstemmigt blev Carsten Abrahamsen genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jan Køster (Vammen Vandværk) - Modtager ikke genvalg.
Enstemmigt blev Bjarne Feddern (Mønsted Vandværk) valgt til revisor og Christian Steffensen
(Mønsted Vandværk) valgt til revisor suppleant.
8. Eventuelt
Mogens Brems Knudsen (Energi Viborg Vand):
Tilbuddet fra Energi Viborg Vand om prøvetagning med Eurofins, hvor der er forhandlet en
favorabel pris, gælder fortsat. Der forventes en lignende aftale når nuværende aftale udløber.
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