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Referat af generalforsamling på Hotel Vilsund Strand den 9-3-2015. 
 
Tilstede: 38 personer fra 18 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 Poul Larsen og Ib Overgaard, begge 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 2014. Et travlt 
vandår var slut. Ingen foreningsaktiviteter, men 5 bestyrelsesmøder, 2 møder med Thisted 
Kommune, 1 møde med Vandråd Mors, samt regionsvandrådsmøde.  Afvikling af kursus i Drift 
og Hygiejne sammen med Vandråd Mors. Martin kom ind på emner, som afsluttende BNBO-
områder, indførte ledelsessystemer, kommende vandforsyningsplaner, fælles skabeloner for 
taksblade og regulativ, lidt økonomi med en eventuel vandfond. Samarbejde mellem alle 
vandforsyninger er meget vigtigt, også med Thisted Vand. I den forbindelse efterlyste Martin 
viljen i Thisted Kommune, til at etablere et koordinationsforum, som loven faktisk foreskriver.   
Martin takkede sine bestyrelseskollegaer, for godt samarbejde i året der gik og afsluttede med 
vores nye motto: Samarbejd og overlev!  
    
   
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt! 
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Ang. Punkt 4: 
   Knud-Ole Henriksen fremlagde regnskabet, som set så ud lige nu. Han gennemgik det punkt 
for punkt. Dernæst blev budgettet for 2015 fremlagt. Begge dele blev godkendt enstemmigt. 
 
Ang. Punkt 5: 
   På valg var Bjarne Holm og Knud-Ole Henriksen. Begge var villige til genvalg og blev 
genvalgt. 
 
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, som alle vandværker havde indberettet 
på Vandråd Thy´s hjemmeside dette år. Det blev vedtaget enstemmigt. 
 
Ang. Punkt 10: 
   Der blev gennemgået nye tiltag omkring vandforsyning. Lidt omkring BNBO områder, som nu 
er udgået overalt i Thisted kommune. Knud-Ole fremlagde Vandråd Thy´s forslag til fælles 
skabelon for ansøgning og godkendelse af takster fra de enkelte vandværker. Vandrådet havde 
leveret skabelonen dertil. Godkendelsen skal ske i Thisted Kommunes udvalg for Teknik og 
Miljø. Knud-Ole gennemgik ligeledes skabelon til et fælles regulativ for alle vandværker. Det er 
FVD´s standard regulativ med nogle ændringer. Regulativet med ændringer er lagt på 
Vandrådets hjemmeside. Tonny fortalte omkring Vandrådets kursus virksomhed, hvor der var 
afviklet et kursus i Drift og Hygiejne, sammen med Vandrådet Mors, i Øster Jølby, den 12. 
januar i år. Et nyt kursus omkring samme emne, bliver afviklet den 19. marts samme sted på 
Mors. Temaaftener omkring ledelsessystem og tilbagestrømningssikring er foreslået til 
afholdelse i dette forår. 
  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 og kage. 
 
Mange tak for et godt møde og på gensyn! 
 
Referent 
 
 
Tonny Sørensen 
Sekretær 
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