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Vandrådet i Rebild Kommune 
Mødereferat fra 

Repræsentantskabsmøde 

Udsendt d. 14. juni 2021 
 

 Møde den 01.06.2021 
PV, Tlf. 51243847 

Antal sider: 3 

Sag : Ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Rebild Kommune 
   
Dato/tid   : Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.00 
   
Sted   : Suldrup Kro, Hjedsbækvej, 9541 Suldrup  
   
Deltagere   : Repræsentanter for 16 vandværker i kommunen med 33 personer 

Og desuden Minna Ørberg Simonsen og Mark Højfeldt fra Rebild Kommune samt 
Jan Andersen fra Danske Vandværker, Region Nord 
 

Referent   : Sekretær Poul Vinding  

 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet var udsendt tidligere: 
 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Bestyrelsens forslag til budget og medlemsbidrag fremlægges til godkendelse. 
5. Forslag til behandling. 

Bestyrelsens forslag til opdatering /ændringer af vedtægter. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer. 
7. Eventuelt. 

 

 
 Inden mødet blev der severet velsmagende stegt fæsk og persillesovs 
 Herefter bød formand John E. Sørensen velkommen til repræsentantskabsmødet og gav først  

ordet til Jan Andersen, formand for Region Nord, Danske Vandværker.  
 
Indlæg Om Danske Vandværker, herunder særligt Region Nord 
  
 Jan Andersen holdt et aktuelt, interessant og bredt favnende indlæg om ovenstående, og op-

fordrede forsamlingen til at bruge Danske Vandværkers hjemmeside - også ikke medlemmer. 
  
Pkt. 1. Velkomst og valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
 

 Formand John takkede for et godt indlæg og bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 
 
 John foreslog Kaj Kragelund fra Støvring som dirigent og dette blev fulgt af forsamlingen. 
 Som referent blev valgt Poul Vinding, Terndrup, som er sekretær i bestyrelsen. 
 Som stemmetællere blev valgt Niels Fruekilde, Nørager og William Bluhme, Gerding 
  
 Kaj konstaterede herefter at mødet var rettidigt indkaldt og at ingen havde indvendinger mod 

mødets lovlige gennemførelse.  
 Dagsordenen blev gennemgået og ordet givet videre til formand, John E. Sørensen for aflæg-

gelse af beretning.  
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Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  
 Formand John aflagde beretning. - Se bilag 1. 
  

 Der var ingen kommentarer til beretningen og formandens beretning blev godkendt. 
 

Pkt. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
  

 Kasserer Hans Jørgen Schmidt fra Støvring gennemgik resultatopgørelsen for 2020. – Se bilag 2. 
 25 vandværker er medlemmer af vandrådet. 
  
 Resultatopgørelsen blev godkendt. 
 
Pkt. 4. Bestyrelsens forslag til budget og medlemsbidrag fremlægges til godkendelse 
  
 Hans Jørgen gennemgik budget - Se bilag 3 og medlemskontingent for 2021 - Se nedunder. 
 Medlemskontingenter for vandværkerne blev foreslået uændrede og følgende satser efter op-

pumpet vandmængde i m³/år er gældende pr. år: 
 

Mindre end 25.000:     500,00 kr. 
 Fra 25.000 til 49.999:  1.000,00 kr.  
 Fra 50.000 til 99.999:  2.000,00 kr. 
 Fra 100.000 til 199.999:  2.500,00 kr. 
 Fra 200.000 og derover:  3.000,00 kr. 
 
 Dirigent Kaj spurgte om der kunne gøre noget ved den senere tids høje bankgebyrer. - Måske 

var det noget for Danske Vandværker. Det blev oplyst at flere banker har samme høje gebyrer. 
 Formand John oplyste om priser på drift af hjemmeside. 
 Budget og medlemskontingent blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 5. Forslag til behandling 
 
 Bestyrelsens forslag til opdatering /ændringer af vedtægter.  
 Dette var udsendt med indkaldelsen. 
  
 Forslaget blev første gang fremsat på sidste repræsentantskabsmødet og blev vedtaget, men 

da var der fremmødt mindre end 2/3 af medlemmer og forslaget kunne derfor ikke godkendes. 
Der skulle en ny behandling til på et kommende repræsentantskabsmøde 

  
 Formand John oplyste, at det var samme forslag som sidst og at der var ingen væsentlige men 

kun formelle ændringer i opdatering af vedtægterne. 
 Der var ingen kommentarer fra forsamlingen og dirigenten, Kaj konstaterede, at forslaget var 

enstemmigt godkendt. - Datoen på de opdaterede vedtægeter ændres til den 1. juni 2021 

 
Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer.  
  
 På valg til bestyrelsen var Bent Søgaard, Øster Hornum, Hans Jørgen Schmidt, Støvring og John 

E. Sørende, Aarestrup. - Disse blev alle genvalgt. 
 Som supleanter blev genvalgt Michael Sølgaard, Guldbæk  og Claus Nødgaard Hansen, Suldrup-

Hjedsbæk. 
 Som revisorer blev genvalgt Niels Fruekilde, Nørager og William Bluhme, Gerding  
 Se ny liste med bestyrelse m. v. - Bilag 4 
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Pkt. 7. Eventuelt  
  
 William Bluhme, Gerding foreslog, at der skulle holdes møder om mere samarbejde og sam-

menlægninger mellem vandværker i samme del af kommunen. 
 Henrik Stensgaard, Siem synes at det var godt at være blevet ringet op af et medlem af 

Vandrådet. 
 Formand John gav udtryk for, at det havde været en god oplevelse for bestyrelsen at kontakte 

medlemmer af Vandrådet og snakke om deres syn på tingene og at møder om samarbejde har 
været planlagt og vil blive taget op igen. 

 Minna, Rebild kommune oplyste, at de på kommende møder ville prøve at dele kommunen op i 
grupper med samme interesser. 

 Mark, Rebild kommune oplyste, at der var planlagt møder til august for at drøfte dette. - Der 
var foreløbig påtænkt 4 grupper i kommunen. 

 Dirigent Kaj fortalte om nødforbindelser til mindre vandværker og at de så senere kunne læg-
ges sammen med det større vandværk. Man kunne jo starte med en nødforbindelse. 

 Og der skal være retfærdig økonomi i sammenlægningen. Nødforbindelser kan betales med 
50% til hver. 

 Michael Sølgaard, Guldbæk oplyste at der er generalforsamling i Vandsamarbejde den 16 juni. 
 Han foreslog at man fremover holder den sammen med Vandrådets repræsentantskabsmøde. 
 - Forsamlingen synes at det var en god ide. 
 
 Til sidst takkede John for det gode samarbejde i bestyrelsen, med det nye vandsamrabejde og 

med kommunen.  
   
 Herefter afsluttede dirigenten, Kaj mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden 
 og John takkede dirigenten for en god og myndig ledelse af Repræsentantskabsmødet. 
 
 
Bilag 1. Beretning for 2020 fremlagt formanden. 
 2. Resultatopgørelse 2020 fremlagt af kassereren 
 3. Budget 2021 fremlagt af kassereren 
 4. Liste med bestyrelse m. v. fra den 01.06.21 
 
 
 
Som dirigent: Kaj kragelund 
 

 


