
 

                       Vandråd Mors 
  

 
 

Referat af repræsentantskabsmøde (generalforsamling)    
  

   
Tid: Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 

Sted: EUC Nordvest, Morsø Landbrugsskole 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens/bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent/budget  

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg: Arne Munk og Flemming Worm. Begge genopstiller. 

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

10.  

Kaffepause og herefter 
 

 Indlæg ved Peter Petersen fra Sønderborg Vandråd om oprettelse af en fælles vandfond i 
deres kommune/vandråd til hjælp med fælles indsatsplaner – skovrejsning og BNBO’er. 

 

 Kort orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Jette Vester og Poul Riisgaard 

 

 

Formand Palle J. Larsen bød velkommen til de fremmødte 27 medlemmer fra vandværkerne samt 
repræsentanten fra Morsø Kommune, Natur og Miljø/Team Virksomhed og Peter Petersen fra 
Sønderborg Vandråd. 

 
Ad. 1 – Valg af stemmetællere 
 
Anders Christensen og Allan Søndergaard blev valgt som stemmetællere. 
 
Ad. 2 – Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Per Ørberg som dirigent, og han blev valgt. 
 
Per takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i.h.t. 
vedtægterne d. 2. marts 18 (min. 2 ugers varsel) og således beslutningsdygtigt. 
 
Ad. 3 – Formandens/bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning v/formand Palle J. Larsen og næstformand Arne Munk (vedhæftes som 
bilag). 
 
Beretningerne blev taget til efterretning. 
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Ad. 4 – Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 
Årsregnskabet blev fremlagt af Palle Larsen. Regnskabet udviste et resultat på kr. – 9.942. 
Egenkapitalen er herefter på godt 42.000 kr.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6 – Fastsættelse af kontingent/budget 
 
Budget for 2018 blev fremlagt af Palle Larsen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 4,00 pr. 
forbruger.  
 
Repræsentantskabet foreslog en kontingentstigning med 1 kr./forbruger. Forslaget blev bragt til 
afstemning og vedtaget med flertal ved håndsoprækning. 
 
Budgettet blev godkendt af repræsentantskabsmødet. 
 
Ad. 7 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
Arne Munk og Flemming Worm var på valg. Begge genopstillede og blev genvalgt uden 
modkandidater. 
 
Herefter består bestyrelsen af flg. medlemmer: 
 
Flemming Worm (Flade vandværk) 
Arne Munk (Elsø vandværk) 
Poul Erik Nielsen (Redsted vandværk) 
Per Ørberg (Ø. Jølby vandværk) 
Palle J. Larsen (Torup-V.Jølby vandværk) 
 
Som suppleanter blev valgt Peter Nagel (Sdr. Dråby vandværk) og Johannes Aachmann (Ø. Jølby 
vandværk). 
 
Ad. 8 – Valg af revisorer og en revisorsuppleant 
 
Bjarne Klausen (Sejerslev vandværk) og Egon Møller (Sydmors vandforsyning) blev valgt som 
revisorer, og Anders Christensen (Hvidbjerg vandværk) som revisorsuppleant. 
 
Ad. 9 - Eventuelt 
 
Poul Erik Nielsen opfordrer til, at vandværkerne retter henvendelse til ham eller Morsø Forsyning 
med oplysning om, hvem hos vandværkerne der skal modtage SMS rapporten, når der sendes  
SMS’er ud fra vandværkerne. Dette for at sikre, at det altid er de rigtige personer, der får 
rapporterne og fx ikke et tidligere bestyrelsesmedlem. 
 
På Morsø Forsynings hjemmeside er der et link, hvor forbrugere og vandværker kan tilmelde 
ekstra numre til at modtage SMS’er, eller melde numre fra.  
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Henstilling fra Palle Larsen til vandværkernes bestyrelse om at huske at meddele 
ændringer om medlemmer i bestyrelserne efter de respektive vandværkers generalforsamlinger, 
gerne både til Morsø Forsyning og til Vandråd Mors. 
 
SMS-ordning: 82130404 eller post@morsoeforsyning.dk. 
 
Spørgsmål fra deltager: Hvornår skal LER være digitalt?  
Svar: SMS sendes ud, når der er chance for at ”hægte på” til digitalisering.  
 
Løs snak om GPS registrering. God idé med møde om emnet. 
 
 
PAUSE 
 
Indlæg ved Peter Petersen, Sønderborg Vandråd 

 
Vandsamarbejdet/vandfonden blev til en selvstændig gruppe fri af Vandrådet. Samarbejdet er 
frivilligt, men alle er med. Der opkræves ca. 30 øre/m3, men kan også opkræves som et fast beløb 
pr. forbruger. 
Ændres i takstblad: Grundvandsbeskyttelse fast afgift: 75 kr./forbruger? 
Pengene bruges til skovrejsning/jordkøb- el. bytte/naboområder. 40% kommune, 40% 
Naturstyrelsen, 20% vandværker. Ved jordkøb overgår jorden til Naturstyrelsen. 
Man har stemmer i.f.t. m3 – 1stemme pr. påbegyndt 100.000 m3. Kun områder i BNBO og IOM 
(indsatsområder). 
 
Husk tinglysning af fx klausuler mod sprøjtning. 
 
Der blev stillet spørgsmål om opkøb af jord/tinglysning/salg igen. Skovrejsning bliver til statsskov, 
hundeskov osv. 
 
Orientering og nyt fra Morsø Kommune v/Poul Riisgaard (afbud fra Jette Vester) 
 
Poul Riisgaard: Alle er nu med på det nye regulativ. Første år, hvor ALLE har fået godkendt et 
takstblad! 
 
Ingen vaskepladser o.lign. i BNBO-områder. Ca. 10 vandværker har hidtil tjekket for chloridazon, 
og 4 har fundet mindre forekomster. Se om chloridazon på Geus’ hjemmeside. 
 
Poul Riisgaard påminder om, at man får sendt oplysninger ind om prøvetagningssteder i 
forbindelse med de nye prøveplaner. Han beklagede de nye prøveregler, som de fra kommunens 
side ikke ønskede skulle ændres. Prøver hidtil i 2018 ”oversættes” til de nye prøver, så 
dobbeltprøver undgås. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 22.00. 
 
 
     Referent: Flemming Worm/Palle Larsen 
Referat godkendt den 
 
 
 
_____________________________                                   
Dirigent Per Ørberg 

mailto:post@morsoeforsyning.dk

