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Referat af generalforsamling på Hotel Vilsund Strand den 14-3-2013. 
 
Tilstede: 37 personer fra 15 vandværker.  
 
Adgangstegn udleveret inden mødets start! 
 
 
 
Dagsorden:  1.  Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 
7. Valg af 2 revisorer 
8. Valg af 1 revisorsuppleant 
9. Behandling af indkomne forslag (ingen) 
10.  Nyt omkring vandforsyning 
11.  Eventuelt 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ang.. Punkt 1: 
   Valgt blev Ib Overgaard og Poul Larsen, Snedsted Vandværk 
 
Ang. Punkt 2: 
   Valgt blev Ole Ryltoft, Klitmøller. Han konkluderede af generalforsamlingen var lovlig varslet! 
 
Ang. Punkt 3: 
   Martin Andersen fremlagde en fyldestgørende og uddybende beretning for året 2012. Et 
turbulent og medrivende vandår var slut. Der var afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 fællesmøde i 
oktober, samt en temaaften. Vi har, i Vandråd Thy, haft flere henvendelser omkring BNBO 
områder og omkring aflæsnings problematikken med Thisted Vand. Vi har forsøgt af løse dette 
problem på bedste vis, men det er ikke lykkedes endnu. Vi forsøger endnu engang her i foråret, 
med møde med Thisted Vand. Vi har i Vandråd Thy kun 2 medlemmer, der agerer efter 
Vandsektorloven, nemlig Thisted Vand og Hurup Vand. Kristen Simonsen og Martin, har fået 
godkendt et projekt i FVD Nord´s regi, som hedder ”De små vandværkers overlevelse”, hvilket 
der er afsat kr. 15.000 til. Ideer til anvendelse af disse midler er velkomne. Martin orienterede 
lig omkring, at Kristen Simonsen, Formand for FVD Nord, var afgået ved døden denne vinter. 
   Martin takkede sine bestyrelses kollegaer, og især Kaj K. Andersen, Nors og Anders Godiksen, 
Bedsted, som begge havde valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet efter denne 
generalforsamling. Ligeledes en tak til medarbejderne i Thisted Kommune for et konstruktivt 
samarbejde i årets løb! 
Martin sluttede med vores nye motto: Samarbejd og overlev!  
    
   Beretningen enstemmigt godkendt! 
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Ang. Punkt 4: 
   Anders Godiksen fremlagde regnskab, som set så ud lige nu. Det var ikke et stort regnskab, 
men alligevel! 
   Regnskabet enstemmigt godkendt! 
 
Ang. Punkt 5: 
   På valg var Kaj K. Andersen og Anders Godiksen. Begge ønskede at udtræde af bestyrelsen. 
Forslag fra salen, blev Bjarne Holm, Hillerslev og Knud Ole Henriksen, Bedsted. Begge blev 
valgt uden afstemning. 
 
Ang. Punkt 6: 
   Nyvalg til Karsten Schultz, Tved. 
 
Ang. Punkt 7: 
   Genvalg til Torben Nielsen, Hurup og Lars D Nielsen, Sdr. Ydby 
 
Ang. Punkt 8: 
   Nyvalg til Anders Godiksen, Bedsted. 
 
Ang. Punkt 9: 
   Ingen forslag! 
 
Ang. Punkt 10: 
   Tonny gennemgik nye tiltag omkring vandforsyning. Først forklaring omkring 
Ledelsessystemer og værktøjer dertil. Bekendtgørelsen, der kræver disse tiltag, blev 
gennemgået. Alle vandforsyninger, der leverer over 17.000 m3 vand årligt, skal have et 
Ledelsessystem. Alle vandforsyninger, der leverer over 750.000 m3 vand årligt, skal certificeres 
på højere plan. Der blev vist små videoer, omhandlende Drifts- og Hygiejne kurser, på lærredet. 
   BNBO områder blev gennemgået efter de oplysninger, vi har fået fra Thisted Kommunes 
Miljøafdeling og lovkravene deromkring. Disse tiltag bliver præsenteret i Teknisk Udvalg i april, 
for senere, at blive behandlet i Thisted Byråd. Derefter bliver der en offentlig høringsperiode, 
inden det så endelig vedtages politisk.  
   Der blev orienteret omkring Skat´s stigning af afgiften på ledningsført vand, allerede i 2015. 
Dette kan man følge med i på Skat´s hjemmeside. Senere berørte vi lige, Regulativet, som vi 
fælles havde lavet, og som alle frivilligt kunne tilslutte sig, ikke var godkendt i Thisted Byråd. 
Det skulle der blive styr på hurtigst muligt, har vi fået tilsagn om fra Thisted Kommune. Der 
blev lige nævnt Beredskabsplaner og Takstblade. Få det nu bragt i orden alle sammen! 
 
Ang. Punkt 11:  
   Løst og fast over kaffe og rullepølsemadder! 
 
 
Mange tak for et godt møde og på gensyn! 
 
Referent 
 
 
Tonny Sørensen 
Sekretær 


