
 

VANDRÅD NORDFYN I NORDFYNS KOMMUNE 

 

Referat generalforsamling 2018 

Tingstedet, Søndersø Rådhus, torsdag den 12. april 2018, Kl. 18.00 

Dagsorden: 

1. Registrering af fremmødte vandforsyninger 

Steen registrerede de fremmødte. Følgende vandværker var repræsenteret: 

Guldbjerg- Nr. Sandager Vandværk, Hasmark Strands Vandforsyning, Holse- Ore Vandværk, Jersore 

Vandværk, Jullerup Vandværk, Klintebjerg Vandværk, Særslev- Hemmerslev Vandværk, Tørresø 

Strands Vandværk, Uggerslev Vandværk, Veflinge Vandværk, Væde- Stillebæk Vandværk og 

Vandcenter Syd.  

2. Valg af dirigent og stemmetællere 

Lise Lotte Kragh fra Jullerup Vandværk blev valgt som dirigent og konstaterede 

generalforsamlingen som lovlig varslet. Jan fra Særslev – Hemmerslev Vandværk og Henrik fra 

Vandcenter Syd blev valgt som stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning 

Se vedlagte.  

4. Det reviderede regnskab 2017 fremlægges til godkendelse 

Regnskab for 2017 blev fremlagt og godkendt. 

5. Budget og kontingent for 2019 forelægges til godkendelse 

Budget og kontingent for 2019 blev fremlagt og godkendt.  

Kontingent blev foreslået uændret.   

6. Forslag til vedtægtsændringer (vedlagt) 

Nedenstående punkter blev foreslået som ændring til vores nuværende vedtægter: 

 

* Indkaldelse skal fremover ligeledes ske via hjemmesiden. 

* Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen. 

* Hvis der ikke opstiller frivillige kandidater, opstilles der via turnusordning iht. medlemsbilag, hvor 

medlemmernes deltagelse i bestyrelsen er registreret, således at der sker en jævn fordeling af 

repræsentanter fra de enkelte vandværker. Hvert vandværk kan kun have et medlem 

repræsenteret i vandrådet. Herudover vælges der 1 suppleant for 2 år ad gangen, som ved afgang 

fra bestyrelsen indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. 

 



Alle 3 forslag blev godkendt med mere end 2/3 flertal.  

Der var ikke yderligere forslag.  

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

• På valg er:  

Henrik Markussen- VCS (modtager genvalg) - genvalgt 

Steen Pedersen- Uggerslev Vandværk (modtager genvalg) - genvalgt 

Jens Nielsen- Veflinge Vandværk (ønsker ikke genvalg) – John Barrett fra Hasmark Strands 

Vandforsyning blev valgt. 

 

• Valg af suppleant (den nuværende er indtrådt i bestyrelsen) 

Paw Schack fra Klintebjerg Vandværk blev valgt som suppleant.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Frede Olsen genopstiller som revisor og blev genvalgt. Revisorsuppleant var ikke på valg.  

9. Eventuelt (Forslag til temaaften) 

Bestyrelsen havde følgende forslag til temaaften: 

- Nødforsyninger  

- Blødgøring af vand 

 

Der blev derudover foreslået:  

- lækagesøgning 

- LER (krav omkring hvor ledninger er placeret) 

- Vandværksstyring  

- Digitalisering (Persondata – herunder hvordan opbevarer vi gamle data, der kun findes på papir) 

Jens fra Danske Vandværker – Fyn orienterede kort omkring den ballade der havde været i Danske 

Vandværker. Der blev opfordret til at man kom til generalforsamling.  

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Derefter var der kaffepause. 

Takstblad v/ Janna Nicolaisen, Nordfyns Kommune  

Forsyningssikkerhed ved vandværker v/ Janna Nicolaisen, Nordfyns Kommune 

Sløjfning af brønde og boringer v/ Thomas Alhor, Nordfyns Kommune 

Kontrolprogram v/ Thomas Alhor, Nordfyns Kommune 

Se vedlagte. 

Steen Pedersen kom med afsluttende bemærkning.  

 

Referent: Per Nielsen 


