
VEDTÆGTER 
 

for 
 

VANDRÅD FOR VANDVÆRKER I 
THISTED KOMMUNE. 

 
 
 
 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED. 
 

Udvalgets navn er ”Vandråd Thy” 
Dets hjemsted er Thisted Kommune. 

 
§ 2. FORMÅL. 

 
Vandrådet`s formål er primært at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem alle almene 
vandværker i Thisted Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med 
de enkelte vandværker i deres forhold til officielle myndigheder, specielt med henblik på koordinering af; 
                     Vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse,   
                     regulativer, vandforsyning i det åbne land, vandanalyser etc.. 
Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativt og økonomisk art, hvor der er 
tale om fællesinteresser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringforbindelser, lækagesporinger etc.. 

 
§ 3. MEDLEMMER. 

 
Et hvert alment vandværk i Thisted Kommune er berettiget til at blive medlem af Vandrådet. 
Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden med mindst 3 måneders varsel til 1. januar. 
Således udmeldte medlemmer har intet økonomisk krav til Vandrådet. 

 
§ 4. VANDRÅDET 

 
Vandrådet består af repræsentanter fra vandværker i Thisted Kommune, som har indbetalt kontingent til 
Vandrådet. 
 
Vandrådet afholder møde efter behov. Møderne indkaldes ved dagsorden til repræsentanten for de tilsluttede 
vandværker med mindst 2 uges varsel. Dagsorden skal medfølge indkaldelsen. 
 
På Vandrådets generalforsamling i marts måned aflægger formanden årsberetning og endvidere forelægges det af 
kassereren og revisorer underskrevet regnskab, for det forløbne år, med status pr 31. december til godkendelse, 
samt budgetforslag for det kommende år. 
Eventuelle forslag til behandling skal tilsendes formanden skriftlig senest den 10. februar. 
 
Ekstraordinær Vandrådsmøde afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når repræsentanter fra 
mindst 5 vandværker til Vandrådet`s formand indgiver skriftlig begæring derom, ledsaget af forslag til dagsorden. 
Sådanne møder, som skal afholdes senest 6 uger efter indgivelse af begæringen, indkaldes af formanden på 
samme måde som det ordinære Vandrådsmøde. 
 
Der skrives referat over forhandlingerne på Vandrådets møde, referatet underskrives af formanden / dirigenten. 
Thisted Kommunes repræsentanter kan inviteres til deltagelse i Vandrådet`s møder, dog uden stemmeret. 
 

 
 
 
 
 



 
 

§ 5. AFSTEMNINGER. 
 
Hvert vandværk har 1 stemme. 
 
Møderne ledes af formanden (ved særlig lejligheder vælges en dirigent), der afgør alle spørgsmål vedrørende 
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. 
 
Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i Vandrådets vedtægter eller dets opløsning, kræves dog 
mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
Er Vandrådet ikke beslutningsdygtig, skal formanden, såfremt mindst 2/3 af de på mødet afgivne stemmer er for 
forslaget, inden 6 uger indkalde til nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal, af de afgivne 
stemmer uanset antal mødte. 
 

§ 6. REGNSKAB. 
 

Årskontingentet fastsættes af Vandrådet på generalforsamlingen i marts – efter indstilling fra bestyrelsen. 
Kassereren for Vandrådet, udsender kontingentopkrævningen inden 30. april. Kontingentet skal betales senest 1 
måned efter modtagelse af opkrævningen. Samtidig skal hvert vandværk, til Vandrådet, oplyse sin 
vandindvindingstilladelse, samt de til kommunen indberettede tal for foregående års indvinding. 
 
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Kassebeholdningen indsættes på en af bestyrelsen godkendt 
bankkonto. 
 
I den udstrækning kontingentindtægterne ikke kan dække de med Vandrådets arbejde forbundne udgifter, 
herunder bl.a. udgifter til sagkyndig bistand, opkræves overskridelsen særskilt, i forhold til vandværkernes 
vandindvindingstilladelse. 

 
§ 7. BESTYRELSEN. 

          
Vandrådet ledes af en bestyrelse på 5 repræsentanter valgt blandt medlemmerne i Vandrådet for 2 år af gangen, 
idet der hvert år på generalforsamlingen i marts, afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. 

 
Der vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer, samt 1 revisor suppleant. 
 
Genvalg kan finde sted. 

 
Vandrådet`s bestyrelse udpeger repræsentanter til faglige fora.  
 
Bestyrelsen konstituer sig med, formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Dokumenterede udgifter i forbindelse med opgaver kan refunderes. 
 

 
§ 8. TEGNINGSRET 

 
Vandrådet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
 

 
§ 9. OPLØSNING. 

 
Vandrådet kan opløses jf. de i § 5 angivne afstemningsregler. Forinden endelig opløsning kan finde sted, skal der 
tages stilling til fordeling af Vandrådets formue. 
 
 

Vorupør den 24.marts 2014 

Således vedtaget på generalforsamlingen marts 2014. 


