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Referat af generalforsamling på Hotel Vilsund Strand den 5-4-2016. 
 
Tilstede: 28 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 
10.  Nyt omkring vandforsyning 
11.  Eventuelt 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ang.. Punkt 1: 
   Valgt blev Lars D. Nielsen, Sdr. Ydby Vandværk og Michael Nicolaisen, Vestervig 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 2015. Et travlt 
vandår var slut.  
   Der blev afholdt temaaften omkring vandindvindingstilladelser med Kristine Keiding, Thisted 
Kommune og Jørgen Krogh Andersen, DVN, som informerede og hjalp alle vandværker med 
ansøgningerne. Ansøgningerne var, stort set alle, afleveret til den fastsatte dato, som var 1. 
februar 2016.  
   Vandråd Thy og Vandråd Mors, havde fælles i årets løb afholdt 2 kurser i drift og hygiejne. De 
blev begge 2 afholdt på Mors. Der har ligeledes været arrangeret en fælles udflugt til 
Truelsbjerg Vandværk og Silhorko, dog i 2016. 
   Alle vandværker skulle for første gang søge om godkendelse af takstblad efter fælles 
skabelon, som aftalt med Thisted Kommune. Fælles vandregulativ blev tilsluttet af samtlige 
vandværker i Thisted Kommune.  
   Der var nu endelig indgået aftale omkring salg af måleraflæsninger til Thisted Vand. 
Formentlig alle vandværker har indgået en sådan aftale.  
   Der pusles stadig med etablering af en eller anden form for vandfond, til alles bedste.  
   I Thisted Kommune er der i årets løb blevet 2 vandværker mindre efter fusioner og 
sammenlægning. Fremtidigt motto, skal være ”samarbejd og overlev” og det skal vi alle tage 
bogstaveligt.  
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   Der er til stadighed masser af opgaver, som skal løses i vandrådet, for når et emne er 
afsluttet, så dukker der et nyt op. Vandrådet vil i tiden fremover styrke samarbejdet med 
Vandråd Mors. Måske fælles indkøb af forskellige ydelser.  
   Martin takkede til sidst sine bestyrelseskollegaer for godt og konstruktivt samarbejde i årets 
løb.      
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt og med applaus! 
   
Ang. Punkt 4: 
   Knud-Ole Henriksen fremlagde regnskabet. Han gennemgik det punkt for punkt. Dernæst 
blev budgettet for 2016 fremlagt.  
 
Begge dele blev godkendt enstemmigt, også med applaus. 
 
Ang. Punkt 5: 
   På valg var Søren Immersen, Martin N. Andersen og Tonny Sørensen. Alle var villige til 
genvalg og blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig senere. 
 
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: 
   Bestyrelsens forslag om fastsættelse af kontingent til 500,- årligt fast, samt 0,38 ører pr. 
kubikmeter i vandværkernes udpumpede vandmængde. Alle vandværker skal indberette årets 
udpumpede vandmængde, på Vandråd Thy´s hjemmeside. Det blev vedtaget enstemmigt. 
 
Ang. Punkt 10: 
   Martin gennemgik de nye regler omkring regnskaber og budgetter, som nu skal praktiseres i 
alle vandforsyninger. Der blev vist eksempler på sådanne regnskaber. Det bliver en udfordring 
for os alle sammen, når kommunerne for regler udstukket til kontrol af disse regnskaber, for 
senere godkendelse af vores takstblade. 
 
Ang. Punkt 11:  
   Løst og fast over kaffe og rullepølsemadder og kage. 
 
Mange tak for et godt møde og på gensyn! 
 
Referent 
 
 
Tonny Sørensen 
Sekretær 


