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Referat af generalforsamling på Hotel Vilsund Strand den 24-3-2014. 
 
Tilstede: 38 personer fra 17 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 
10.  Nyt omkring vandforsyning 
11.  Eventuelt 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ang.. Punkt 1: 
   Valgt blev Kaj K. Andersen, Nors og Bo H. Jensen, Vorupør 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 2014. Et 
turbulent og medrivende vandår var slut. 4 bestyrelsesmøder 1 temamøde og et møde med 
Thisted Vand.  Martin kom ind på emner, som afsluttende kortlægning i områder, forhandlinger 
omkring BNBO-områder, samt kommende indsatsplaner. I den forbindelse efterlyste Martin 
viljen i Thisted Kommune, til at etablere et koordinationsforum, som loven faktisk foreskriver. 
Ledelsessystemer, Drifts- og Hygiejnekurser, blev ligeledes nævnt. Private vandforsyninger har 
væsentlig billigere drifter, end de Kommunalt ejede vandforsyninger. Ændringer i kontingent og 
udregningsmåden nævntes! 
   Martin takkede sine bestyrelseskollegaer, og især Finn Vangsgaard, som valgte at stoppe i 
bestyrelsen efter denne generalforsamling 
Martin sluttede med vores nye motto: Samarbejd og overlev!  
    
   
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt! 
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Ang. Punkt 4: 
   Knud-Ole Henriksen fremlagde regnskab, som set så ud lige nu. Han gennemgik det punkt for 
punkt. Dernæst blev budgettet for 2014 fremlagt. Begge dele blev godkendt enstemmigt. 
 
Ang. Punkt 5: 
   På valg var Martin N Andersen, Finn Vangsgaard og Tonny Sørensen. Finn Vangsgaard 
ønskede ikke genvalg og forslog i stedet Søren Immersen, Snedsted Vandværk. Søren blev 
valgt uden modkandidater! 
 
Ang. Punkt 6: 
   Genvalg til Karsten Schultz, Tved. 
 
Ang. Punkt 7: 
   Genvalg til Torben Nielsen, Hurup og Lars D Nielsen, Sdr. Ydby 
 
Ang. Punkt 8: 
   Genvalg til Anders Godiksen, Bedsted. 
 
Ang. Punkt 9: 
   Fastsættelse af kontingent til 500,- årligt fast, samt 0,38 ører pr. kubikmeter i vandværkernes 
indvindingstilladelse. Ændring af vedtægter, netop omkring fastsættelse af kontingent til 
vandrådet fra 2015. Da 17 vandværker var fremmødt, var der mere end 2/3 af medlemmerne 
tilstede og da stemmerne blev talt op til 16 stemmer for og 1 stemme imod, blev 
vedtægtsændringerne vedtaget på denne generalforsamling. 
 
Ang. Punkt 10: 
   Tonny gennemgik nye tiltag omkring vandforsyning. Lidt omkring BNBO områder, som nu går 
ind i den afsluttende fase. Lidt omkring afsluttende kortlægning i det midterste af Thy. 
Takstblade skal godkendes af kommunalbestyrelsen før de er gyldige. Der var en del 
utilfredshed med miljøforvaltningens måde, at håndtere disse sager på. Det blev pålagt 
Vandrådet, at undersøge klagemulighederne på disse rettelser til takstblade, som forvaltningen 
kræver indført deri. Det prøver Vandrådet så! Omkring det fælles regulativ, som 
miljøforvaltningen åbenbart ikke har tid til, at godkende, har vi fået en midlertidig godkendelse 
på mail fra Jan Salmonsen, Thisted Kommune. Flere vandforsyninger er allerede nu tilsluttet 
regulativet. Der blev givet OK til, at arbejde videre med at etablere lokale drifts- og 
hygiejnekurser. 
  Tonny gennemgik og demonstrerede hjemmesiden ”www.vandraadthy.dk” for hvad den kunne 
bruges til. Ideer er altid velkomne. 
 
Ang. Punkt 11: 
   Løst og fast over kaffe og rullepølsemadder! 
 
Mange tak for et godt møde og på gensyn! 
 
Referent 
 
 
Tonny Sørensen 
Sekretær 

www.vandraadthy.dk?

