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Vandrådet i Rebild Kommune 
Mødereferat fra 

Repræsentantskabsmøde 2022 

Udsendt d. 20. april 2022 
 

 Møde den 05.04.2022 
PV, Tlf. 51243847 

Antal sider: 3 

Sag : Ordinært repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Rebild Kommune 
   
Dato/tid   : Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 18.00 
   
Sted   : Suldrup Kro, Hjedsbækvej, 9541 Suldrup  
   
Deltagere   : Der var tilmeldt 15 vandværker med 29 personer, men der var kun mødt  

24 personer 
Desuden Mark Højfeldt fra Rebild Kommune  
samt Morten Hansen, som er driftsleder for Ulsted-Aalebæk Vandværk. 
 

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. 
4. Bestyrelsens forslag til budget og medlemsbidrag for det kommende år 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 Morten Hansen som er driftsleder i Ulsted-Aalebæk Vandværk og næstformand i Tek-
nisk Forum, Danske Vandværker. 

 
Indlæg Om Nødforsyning / forbindelsesledninger 
  
 Morten Hansen holdt et aktuelt, interessant og lærerigt indlæg om ovenstående og herunder 

Teknik og dimensionering, Finansiering og fordeling af omkostninger og Graveaftaler. 
 Og der blev svaret på spørgsmål vedr. dette. 
  
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 Bjarne Nielsen Korup. 
  
 Kaj konstaterede herefter at mødet var rettidigt indkaldt og at ingen havde indvendinger mod 

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

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  
 Formand John aflagde beretning. - Se bilag 1. 
  
 Christian Schmidt fra Skørping bemærkede, at der var 16 vandværker, som ikke var medlem af 

vandrådet. - Bliver de kontaktet og bliver der gjort noget for at få dem med?  
 John svarede at de ofte har fået en hilsen om at komme med og at de har fået tilsendt referater 

af diverse møder.  
 

 Formandens beretning godkendt og herefter var der 2 indlæg: 
  
 1. Information om vandsamarbejde, VSRK ved formand Michael Sølgaard fra Guldbæk: 

 Der fremsendes mail om indhold til generalforsamling den 17. maj. 
 Der er gang i aftaler med lodsejere. - De 4 første aftaler er indgået. 
 Niras kommer rundt til lodsejere og skal rundt til alle med tilbud inden slutning af 2022. 
 Og der er dialoger i gang om erstatninger til lodsejere. 
 

 2. Information om BNBO ved Mark Højfeldt fra Rebild Kommune: 
 Der er 12 vandværker udenfor VSRK og de skal så selv beskytte  deres BNBO'er. 
 Kommunen vil høre dem om status. - De bør med i VSRK. 
 På møde i TMU, Teknik- og Miljøudvalg den 4. maj er følgende på dagsorden: 
 Ekspropriationsvillighed, Kontrolprogram over 5 år og BNBO indberetning i oktober 2022.  

 

Pkt. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
  

 Det reviderede regnskab for 2021 blev omdelt – Se bilag 2 
 Kasserer Hans Jørgen Schmidt fra Støvring gennemgik det på overhead projektor. 
 25 vandværker er nu medlemmer af vandrådet. 
  
 Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 4. Bestyrelsens forslag til budget og medlemsbidrag for det kommende år fremlægges til 

godkendelse 
  
 Hans Jørgen gennemgik budget og medlemskontingenter på overhead projektor - Se bilag 3. 
 Medlemskontingenter for vandværkerne blev foreslået uændrede i 2022 og følgende satser 

efter oppumpet vandmængde i m³/år er stadig 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. 
 
 Budget og medlemskontingent blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 5. Forslag til behandling 
 
 Dette var udsendt med indkaldelsen 
 Bestyrelsens forslag til opdatering /ændringer af vedtægter:  
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 %4, stk 3, linie 1 som lyder: 
 På det ordinære repræsentantskabsmøde  i april aflægges bestyrelsens årsberetning og ..... 
  
 Foreslås ændret til: 
 På det ordinære repræsentantskabsmøde i april eller maj aflægges bestyrelsens årsberetning 

og ..... 
 
 Dirigenten, Kaj konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 Men der var fremmødt mindre end 2/3 af medlemmer og forslaget kunne derfor ikke endelig 

godkendes. - Der skal en ny behandling til på et kommende repræsentantskabsmøde. 
 Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde blev foreslået til 17. maj. 
   
Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer.  
  
 På valg til bestyrelsen var Mads V. Sørensen og Poul Vinding - valgt for 2 år. 
 Mads ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. 
 John E. Sørensen er flyttet fra kommunen og der skal vælges et nyt medlem for 1 år. 
 Poul Vinding fra Terndrup Vandværk blev genvalgt for 2 år. 
 Og Jens trendholm fra Rørbæk Vandværk blev nyvagt for 2 år. 
 Der blev ikke fundet et et nyt medlem i stedet for John E. Sørensen. 
 Dette forventes gjort på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 17. maj.  
 Som supleanter blev genvalgt Michael Sølgaard, Guldbæk  og Claus Nødgaard Hansen, Suldrup-

Hjedsbæk og med Claus Nødgaard Hansen som 1. supleant. 
 Som revisorer blev genvalgt Niels Fruekilde, Nørager og William Bluhme, Gerding  
 
Pkt. 7. Eventuelt  
  
 Michael Sølgaard, Guldbæk  rettede en stor tak til John E. Sørensen for hans store indsats som 

formand i bestyrelsen. 
 Kasserer Hans Jørgen Schmidt overrakte rødvin til formand John og takkede også for hans store 

indsats i bestyrelsen.   
 John takkede for det gode samarbejde med bestyrelsen, med Vandsamarbejde og med kom-

munen.  
 Herefter afsluttede dirigenten, Kaj mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden og John 

for hans tid som formand. 
 Og John takkede dirigenten for en god og myndig ledelse af mødet og takkede Vandrådet for en 

god tid i bestyrelsen. 
 
 
Bilag 1. Beretning for 2021 - fremlagt formanden. 
 2. Revideret regnskab for 2021 - fremlagt af kassereren 
 3. Budget for 2022 - fremlagt af kassereren 
 
 
 
Som dirigent: Kaj kragelund 
Støvring den 19-04-20222 

 
 


