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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet, onsdag den 22. maj 2019. 
 

Velkomst: Formanden Hans Erik Pedersen bød delegerede velkommen  

 

1. Registrering af vandforsyningerne: Registreringen jfr. tilmeldingsliste blev godkendt. Der var mødt 25 

vandværker op med i alt 53 deltagere.  

 

2. Valg af stemmetællere: Som stemmetællere blev Jens Petersen og Torben Jensen valgt.  

Valg af dirigent: Peter L. Ladegaard, Idestrup Vandværk blev valgt som dirigent 

 

3. Bestyrelsens beretning: 

Beretning for perioden 24/5 2018 – 22/5 2019 

 

Bestyrelsens beretning for det det forgange år er lidt efter samme model som sidste år, hvor vi vil holde 

os til hovedpunkterne i året begivenheder. 

  

Guldborgsund Vandråd blev stiftet 20.11.2007 og alle 42 almene vandværker i kommunen og 

Guldborgsund Forsyning er medlemmer i dag. 

 

Vandrådet har haft 3 hovedbegivenheder i det forgangne år.  

 Repræsentantskabsmøde i maj 2018 på Kikko 

 Temadag i september 2018 i Bangs Have sammen med Lolland Vandråd 

 Temaaften i februar 2019 på Kikko 

 

Repræsentantskabsmødet er jo ret fast i sin form i forhold indhold og omfang. Der deltog 26 

vandværker – repræsenteret af 60 personer. Derudover deltog 2 gæster. Ud over de formelle punkter 

var der indlæg af: Vicki W. Windsløv fra Guldborgsund Kommune Hans Erik Pedersen i egenskab af 

forbrugerrepræsentant i Guldborgsund Forsynings bestyrelse. 

 

Temadagen i Bangs Have er jo blevet et positivt projekt i samarbejde med Lolland Vandråd. 105 

deltagere fra 37 vandværker var mødt op og det er vores opfattelse, at alle fik en god dag med faglige 

input, samt mulighed for møde ligemænd/kvinder. Vores udstillere udtrykker meget stor tilfredshed 

med arrangeret og de står i kø for at deltage ved kommende arrangementer.  

 

De 2 vandråd har besluttet at en tilsvarende temadag vil blive afholdt den 21. september 2019. Reserver 

allerede nu dagen. Det er vores ønske vi så vidt muligt finder nye emner til den kommende temadag, så 

der noget nyt at se på og høre om. Planlægningsgruppen holder medio maj møde for at detailplanlægge 

det kommende arrangement. 

 

Vores seneste arrangement blev afholdt på Kikko den 26. februar 2019 med 68 deltagere fra 26 

vandværker, hvor emnerne var:  

a) Nye regler for kontrol af målere i drift 

b) Lovkrav til hjemmesider 

c) Krypterings af mails 

Henrik Blomhøj fra Vandværksforeningen var indlægsholder og gennemgik de nye krav til kontrol af 

målere i drift. Jan Nielsen og Lisbeth Korsgaard fra Rambøll gennemgik mulige hjemmeside løsninger 

herunder kryptering af mails. Vicki Windsløv orienterede om pejledata og de nye regler for BNBO`er 
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 Ud over de store punkter har der været Regionsvandrådsmøde i Køge, hvor vandrådene fra hele region 

øst kan deltage. 

 

Bestyrelsen plejer at have et møde om året ved juletid med Guldborgsund Forsyning, hvor vi bl.a. drøfter 

samarbejdsmuligheder for det enkelte vandværk. Sidste år glippede det dog, da der var problemer med 

at finde en dato hvor alle kunne deltage. Der er nu planlagt et sommermøde den 24. juni 2019 i stedet. 

   

I vandværksforeningen er der afholdt arrangementer i hele landet hvor medlemmer kan bidrage med 

hvordan foreningen skal organiseres fremadrettet. Er strukturen i dag med regioner den rette?  

 

Vandrådet foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer kommer på mailinglisten til vandrådets nyhedsbrev.  

Ligeledes kan vi se at Vandrådets hjemmeside bliver brugt flittigt.  

Husk at oplyse til Vandrådet kasserer, hvis der er kommet ny kasserer mht. opkrævning af kontingent. 

Anne-Mette er Vandrådets nye kasserer.   

 

I år siger vi igen farvel til en af bestyrelsens ildsjæle. Torben Johansen har valgt helt at forlade 

landsdelen og bosætte sig i Jylland i et helt nybygget hus. Jeg gerne på Vandrådets vegne takke Torben 

for den store indsats han har bidraget med lige siden Vandrådet blev stiftet. Torben vil vi komme til at 

savne. Bestyrelsen har forslag til en efterfølger for Torben. Det kommer vi tilbage til senere under 

punktet valg. 

 

Den seneste drikkevandsbekendtgørelse har givet lidt udfordringer, både omkring vores prisaftale med 

Eurofins og ikke mindst de nye kritiske stoffer der nu skal testes for. På sigt kan det betyde lukning af 

boringer og behov for etablering af nye med de økonomiske konsekvenser det kan give. I yderste 

konsekvens kan det måske helt lukke vandværker.  

 

Vandrådet vil også gerne takke kommunens miljøafdeling for fortræffeligt samarbejde.  

 

Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet. 

 

Beretningen blev enstemmig godkendt. 

 

4. Revideret regnskab 2018 fremlægges til godkendelse/efterretning 

Kasserer Anne-Mette Lysgaard fremlagde regnskab 2018, som viser et overskud på 10.468,33 kr. mod 

forventet underskud på 1.279 kr., hvilket primært skyldes, at der ikke er afholdt en temaaften i 2018. 

Egenkapitalen er på 75.060,07 kr. 

 

Regnskab 2018 blev enstemmig godkendt. 

 

5. Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 

Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent for 2019. I budgettet er indregnet en temaaften, hvorfor 

der regnes med et underskud på 2.779 kr. og en egenkapital på 82.749,40 kr. ved udgangen af 2019. 

 

Budget 2019 og kontingent blev enstemmig godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
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7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Ib Eriksen, Nørre Alslev Vandværk – blev genvalgt 

Hans Henrik Kaare, Idestrup Vandværk – blev genvalgt 

Per Birk Kristiansen, Rørbæk Vandværk – blev genvalgt 

 

René Ritz Henriksen, Vandforsyningen Østlolland – blev nyvalgt 

 

Suppleanter 

Torben Kolters, Systofte-Nr. Ørslev Vandværk – blev genvalgt 

Keld Rubæk Andersen, Guldborgland Vandværk – blev genvalgt 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor: Jens Petersen, Herritslev Vandværk – blev genvalgt 

Revisorsuppleant: Niels Jensen, Øster og Vester Kippinge Vandværk – blev genvalgt 

 

9. Eventuelt 

Flemming Davidsen, Vandforsyningen Østlolland, spurgte til forureningssagen i Maglebrænde – 

uddybning af konsekvenser. Mogens Christensen fra Maglebrænde Vandværk fortalte, at det er endt 

med forlig for at undgå langstrakt retssag, og at sagen har kostet vandværket 200 t.kr. primært i 

advokatomkostninger. 

 

 

 

For referatet Anne-Mette Lysgaard, sekretær  

 

 

Referatet godkendt af dirigent Peter L. Ladegaard, den 29. maj 2019  

 

 

 

Efter repræsentantskabsmødet var der indlæg fra  

 

1. Guldborgsund Forsynings forbrugerrepræsentant Hans Erik Pedersen  

2. Susan Münster, direktør Danske Vandværker, vedr. ny strategi i foreningen 

 


