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Vandrådet i Rebild Kommune 
Mødereferat 

Repræsentantskabsmøde 

Den 21. april 2019 
 

 Møde den 11.04.18 
PV, Tlf. 51243847 

Antal sider: 5 

Sag : Ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Rebild Kommune 
   
Dato/tid   : Tirsdag d. 11. april 2018 kl. 18.00 
   
Sted   : Suldrup Kro, Hjedsbækvej, 9541 Suldrup  
   
Deltagere   : Repræsentanter for 18 vandværker i kommunen: 35 personer 

Desuden 2 personer fra Rebild kommune og direktøren for Danske Vandværker 
 

Referent   : Sekretær Poul Vinding  

 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet var udsendt tidligere: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Forslag til budget og medlemsbidrag for 2018. 
5. Forslag til behandling 

Forslag fra medlemmer skal være næstformanden, John E. Sørensen i hænde senest den 
3. april 2018.  

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, 1 suppleant og 2 revisorer. 
På valg til bestyrelsen er John E. Sørensen og Lynge Terp 

7. Eventuelt 
 

 
 
 Formand Knud Randers havde meldt afbud grundet sygdom, så i stedet bød næstformand John 

E. Sørensen velkommen og gav ordet til Danske Vandværkers direktør, Susan Münster: 
 
Indlæg: Om Strategiske og politiske udfordringer for vandsektoren. 
  
 Susan Münster holdt et aktuelt og spændende indlæg om BNBO - Borings Nære Beskyttelses 

Områder -, udtræden af vandsektorloven, blødgøring, bestyrelsesarbejde og Danske 
Vandværkers fremtid. 

 Hun understregede bl. a. at betyrelsen kunne aktivere andelshaverne (forbrugere) noget mere 
og gøre vandværkets rolle mere kendt i området, f. eks ved at undervise skolebørn. 

 Susan vil undersøge om Danske vandværker har eller kan lave passende 
undervisningsmateriale. 

  
 Kommentarer fra forsamlingen: 
 Nogle mente at de små vandværker ikke havde tid til alt dette og at der burde være 

differentierede krav til store og små vandværker og endda undtagelser for  små vandværker. 
 Andre gav udtryk for at vi nok ikke var kompetente i bestyrelserne. 
 Hertil sagde Susan, at man så måtte finde andre til at lave arbejde og betale sig fra det. 
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Pkt. 1.: Velkomst til Repræsentantskabsmøde og valg af dirigent 
 

 Næstformand John E. Sørensen takkede for et godt indlæg og bød velkommen til repræsen-
tantskabsmødet. 

 
 John foreslog Kurt Rasmussen fra Støvring som dirigent og dette blev fulgt af forsamlingen. 
  
 Kurt konstaterede herefter at mødet var rettidigt indkaldt og at ingen havde indvendinger mod 

mødets lovlige gennemførelse. Dagsordenen blev gennemgået og ordet givet videre til næst-
formand, John E. Sørensen for aflæggelse af beretning.  

 

Pkt. 2.: Beretning for det forløbne år - ved næstformanden 
 
 Vandrådet i Rebild Kommune tæller 23 medlemmer, lige over halvdelen af de 44 almene 

vandværker der er i kommunen 
 Vandværkerne har tilsammen pumpet 1.686.514 m

3
 ud og alle 44 har præsteret 1.909.754 m

3 

 

 I aften er der tilmeldt 18 vandværket med i alt 35 personer. 
 
 I vandrådets bestyrelse er der 2018 afholdt: 
   

 6 bestyrelsesmøder,  
 1 repræsentantskabsmøde (som det her) 
 1 vandrådsmøde med besøg på Suldrup Vandværk 
 1 møde med forvaltningen, afledt af Kommunens vandværksmøde i Terndrup 
 1 møde med den nye direktør for Rebild Forsyning 
 1 møde sammen med Kommunen vedr. det kommende Vandsamarbejde. 

 
 Desuden har vi deltaget i 

 Møde med Regionsvandrådet (Knud) 
 Møde med Koordinationsforum (Lynge) 

 
 I det hele taget sker der meget omkring vand og vandforsyninger i tiden. 
 
 I kraft af at vi som almene vandværker pålægges flere og flere restriktioner, som bestemt ikke 

alle er lige omkostningslette er et af tidens store udfordringer hvordan vi kommer igennem det?  
 Nogle har lettere ved det end andre og det kan naturligvis have noget med størrelsen at gøre. 
 Fra flere sider kommer der opfordringer til at arbejde på emnerne samarbejde vandværkerne i 

mellem og sammenlægninger. Hvilke muligheder ser vi osv. osv. Vi ser allerede nu flere tiltag i 
retning af sammenlægninger 

 Derfor inviterede vi til repræsentantskabsmødet sidste år Henrik Blomhøj fra Danske 
Vandværker til at komme med et indlæg vedr. samarbejde og sammenlægninger. Henrik kom 
med et interessant oplæg om emnet som vi vist alle fik udbytte af. 

 På mødet fik vi (Vandrådets bestyrelse) en direkte opfordring til at arrangere et møde primært 
om emnerne samarbejde og sammenlægning. Dette møde blev afholdt d. 06. juni her i 
Suldrup.  

 Vi startede med at besøge Suldrups nye vandværk. Det er altid interessant at se hvordan andre 
har indrettet sig, ikke mindst når der er tale om noget helt nyt. 

 Efterfølgende var der lagt op til et møde hvor de lokale muligheder for samarbejde og evt. 
sammenlægning skulle italesættes. 

 Det blev en aften hvor vi kom vidt omkring. Der blev berørt emner som: 
  
 Organisering af vandforsyning 
 Priser for måleraflæsninger (Rebild Forsyning) 
 Indhentning af tilbud på vandanalyser 
 Visioner for Vandrådets arbejde 
 Nødforsyninger/ringforbindelser 
 ..og naturligvis også noget om samarbejde og sammenlægning 



 Side 3 

C:\Users\Bruger\Documents\PV DATA\Rebild Vandråd\Repræs-møder\Repræs-møde 2019 - Ref.docx 

 
 .. i det hele taget relevante emner, men det blev ikke til så meget om aftenens emner. 
 
 Bestyrelsen efterlyste konkrete tanker om samarbejde/sammenlægning fra de enkelte 

vandværker og opfordrede deltagerne til at tænke nærmere over de lokale muligheder og den 
opfordring stadig aktuel og vi ser da også forskellige tiltag flere steder. 

 
 Mht. priserne for vandanalyser er der sikkert indgået aftaler for 5-års perioden 2018 – 2022, men 

det vil nok være et emne, som Vandrådets bestyrelse til den tid, skal se nærmere på. 
 
 I september havde vi et møde med den nytiltrådte direktør Johnny Kristensen for Rebild 

Forsyning. 
 Her blev endnu en gang diskuteret Rebild Forsynings honorering af måleraflæsninger. 
  Vi blev opfordret til at få tilsagn fra dem der stadig ikke har en aftale med Rebild Forsyning.  
 Vi skulle foreslå kr. 14,00/aflæsning, en pris der skulle gælde for alle. Også dem der har 

accepteret de nuværende kr. 10,00. Så ville direktøren foreligge det for sin bestyrelse. 
 Det lykkedes at få tilsagn fra 6 af de 9 vandværker der ikke er med. Der var altså 3 der stadig 

takkede nej. 
 Resultatet blev forelagt direktøren som ikke ønskede at foreligge det for sin bestyrelse, så der er 

stadig 9 vandværker der ikke har indgået nogen aftale. 
 Vi drøftede desuden mulighederne for en vis koordinering af fremtidige ledningsarbejder og evt. 

samarbejde om grundkort for ledningskortene. 
 
 Afledt af Kommunens vandværksmøde i Terndrup d. 04. oktober fik vi temmelig hurtigt 

arrangeret et møde med forvaltningen. Mødet blev afholdt allerede d. 12. oktober 
 Her lykkedes det at ”sparke døren ind” til et egentligt samarbejde hvilket der var enighed om der 

ikke havde været ind til. Der var og er enighed om at det nok ikke skyldtes mere den ene eller 
anden part. 

 Det var vores opfattelse at der på mødet i Terndrup kom emner frem som det havde været 
oplagt at vende med Vandrådet og der blev ikke modsagt fra forvaltningen. 

 På et vandrådsmøde blev det fremført at Vandrådet var nærmest ukendt hos Rebild Kommune 
 Det er nu aftalt at vi, forvaltningen og Vandrådets bestyrelse, fremover mødes min. 2 gange 

årligt til en snak om løst og fast og i øvrigt holder vi hinanden underrettet om hvad der sker. 
  
 Vi holdes rimeligt informeret om hvad der foregår i arbejdsgruppen for Vandsamarbejde. 
 På mødet d. 12.10. blev den overordnede dagsorden til mødet d. 01. november fastlagt 
 Der er til mødet i aften inviteret repræsentanter for forvaltningen og vi er da rigtig glad for at I 

(Minna og Mark) har afsat en aften til os. Tak for det. 
 
 Første november indkaldte vi i samarbejde med Rebild Kommune alle kommunens vandværker 

til et møde her i Suldrup. Det var et 2-trinsmøde som var rigtig godt besøgt. 
 Kommunen stod for den ene del og Vandrådet for den anden. 
 Kommunens opgave var at informere om det vandsamarbejde der skal etableres. Der blev valgt 

en arbejdsgruppe bestående af 6 personer pænt fordelt på store og små vandværker. En 
arbejdsgruppe som nok ikke har haft den letteste fødsel. Nu er opgaven foreløbig konkretiseret 
således at de nu bruger kræfterne på den endelige organisation og hvad der kan/skal gøres mht. 
beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Der er som i sikkert ved allerede 
indkaldt til et stor-/orienteringsmøde d. 25. april. 

 Sidste tilmelding er faktisk i dag. 
 
 Vandrådets indlæg var at informere om arbejdet i Koordinationsforum (Lynge Terp) og 

Regionsvandrådet (Knud Randers) 
 Desuden havde Lynge Terp et indlæg om samarbejde og sammenlægning hvor han berettede 

om Støvrings fusion med Sørup Vandværk og det der gik forud. Lynge pointerede at det er 
vigtigt at viljen til samarbejde er til stede og at det ikke er muligt at opnå millimeterretfærdighed i 
disse situationer. Vigtigst er det at fokusere på fornuftige løsninger og fornuftige 
byrdefordelinger. 

 Lynge opfordrede kraftigt til at etablere nødforsyninger så hurtigt det kan lade sig gøre. 
Etablering af nødforsyninger kan være det første skridt til en senere fusion og økonomien i en 
nødforsyning vil normalt være mere overskuelig end en fusion. 
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 Lynge gjorde klart at det er Vandværkets bestyrelse der har ansvaret for at der kommer vand ud 
til brugerne også hvis der er noget der går galt og det uanset om det er en forurening eller et 
ledningsbrud der giver problemerne. 

 
 Når vi kigger fremad, vil vandværkernes opgaver i den nære fremtid især dreje sig om 

grundvandsbeskyttelse og der bliver en del at tage vare på. Uden at jeg skal komme nærmere 
ind på det her.  

 En ting kan vi dog slå fast. Det vil få betydning for vandregningerne og det kommer til at gælde 
alle forbrugere, små som store. 

 Dog lidt tankevækkende at enkelt indvinder og ikke almene vandværker ikke er en del, af det. 
 
 Skal jeg spå om opgaverne i Vandrådets bestyrelse vil Vandsamarbejdet også blive en del af 

hverdagen her. 
 Desuden vil det være oplagt at arbejde på at få de sidste 21 vandværker med på vognen. I vil se 

at der budgetteres med en vis fremgang i medlemstallet når i får budgettet forelagt 
 Det bliver den kommende bestyrelse der kommer til at tage sig af det og de emner der hen ad 

vejen dukker op. 
 
 Med de ord vil jeg afslutte min beretning og sige tak for jeres opmærksomhed (eller 

tålmodighed) 
 Tak til Vandrådets medlemmer for fremmødet, daglig deltagelse og samarbejde.  
 Tak til Rebild Kommune for samarbejdet og ligeledes  
 Tak til Danske Vandværker for indsatsen og daglig støtte  
 Vil I, Minna, Mark og Susan tage en hilsen og en stor tak med hjem til jeres respektive baglande. 
 Sidst men ikke mindst skal der også lyde en tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets 

løb. 

 
 Kommentarer til beretning: 
 Guldbæk spurgte ind til, hvorfor 14,00 kr. pr. måleraflæsning ikke kunne acepteres af Rebild 

Forsyning? 
 John forklarede at de 9 vandværker, som ikke havde lavet aftale med forsyningen var blevet 

spurgt om de 14 kr., men der var 3 af dem, som stadig takkede nej.  
 Herefter ville direktøren for Rebild Forsyning ikke foreligge det for sin bestyrelse, så der er 

stadig 9 vandværker der ikke har indgået nogen aftale. 
 
 Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 

Pkt. 3.: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
  

 Kasserer Lynge Terp gennemgik regnskabet – se bilag. 
 23 vandværker er medlemmer af vandrådet. 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 4.: Budget for 2018 og medlemskontingent. 

  
 Lynge Terp gennemgik budget og medlemskontingent i 2018 – se bilag. 
 Medlemskontingenterne for vandværkerne blev foreslået uændrede og følgende satser efter 

udpumpet vandmængde er gældende pr. år: 
 

Mindre end 25.000 m³/år:     500,00 kr. 
 Mellem 25.000 og 50.000 m³/år: 1.000,00 kr.  
 Mellem 50.000 og 100.000 m³/år: 2.000,00 kr. 
 Mellem 100.000 og 200.000 m³/år: 2.500,00 kr. 
 Mere end 200.000 m³/år:  3.000,00 kr. 
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 Fra forsamlingen var der forslag om, at det måske skulle være gratis for små vandværker og at 
forrige års budget skulle med. - Bestyrelsen ville overveje dette. 

 
 Budget og medlemskontingent blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 5.: Forslag til behandling 
 
 Der var ingen forslag indkommet.  

 
Pkt. 6.: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, 1 suppleant og 2 revisorer.  
  
 På valg til bestyrelsen var John E. Sørensen og Lynge Terp. - Lynge Terp ønskede ikke genvalg. 
 Der blev foreslået John E. Sørensen, Aarestrup, Michael Sølgaard, Guldbæk og Hans Jørgen 

Schmidt, Støvring. 
 De tre præsenterede hver især sig selv og efter skriftlig af stemning fordelte stemmerne sig 

således: John 12, Michael 4 og hans Jørgen 15. - Valgt blev således John og Hans Jørgen. 
 Michael blev valgt som supleant i stedet for Henrik Stensgård, Siem.  
 Som revisorer blev genvalgt Niels Fruekilde, Nørager og William Bluhme, Gerding  
 
Pkt. 7.: Eventuelt  
 
 Der blev stille spørgsmål ved om beretning, regnskab og budget skal godkendes af repræsen-

tantskabet og om dette så burde stå i indkaldelsens dagsorden. - Der var forskellige meninger 
om dette. 

 Efterfølgende har jeg (sekretæren) nærlæst vedtægterne og ifølge disse skal regnskab og bud-
get godkendes af repræsentantskabet, men der står ikke noget om at beretningen skal. 

 
 Til sidst takkede Lynge for det gode samarbejde i de 13 år han havde været med i bestyrelsen  
 og John rettede en særlig tak til Lynge for hans gode indsats i bestyrelsen. 
  
 Herefter afsluttede dirigenten, Kurt mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden og 

John takkede for fremmødet og dirigenten for en god ledelse af Repræsentantskabsmødet. 
 
Bilag: 1. Regnskab 2018 fremlagt på Repræsentantskabsmødet. 
 2. Budget 2019 og kontingent 2018 fremlagt på Repræsentantskabsmødet. 

 3. Liste med bestyrelse m. v. efter den 11. april 2019 
 
 
Som dirigent: Kurt Rasmussen 
 

 


