Vandsamarbejde Rebild Kommune Generalforsamling 2021
Generalforsamling 16.06.21 Suldrup Kro
Antal deltager 22 stk
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
William Bluhme, Gerding Vandværk er foreslået og valgt
Han startede med at konstatere at generalforsamling er lovlig indkaldt iht vedtægter
2. Bestyrelsens beretning
Formand Michael Sølgaard berettede følgende:
Perioden 2019 - 2020
Etablering af vandsamarbejde i Rebild Kommune fandt sted ved den stiftende generalforsamling 9.
september 2019.
Ved stiftende generalforsamling var der 17 tilmeldte vandværker. I dag er der 26 tilmeldte.
Efterfølgende er der sket en oprettelse af AMBA selskabet med div. registreringer ved henholdsvis
bank, skat og erhvervsstyrelse.
Indledende har vi udarbejdet en forretningsorden i forhold til bestyrelsens arbejde og har
efterfølgende konstitueret bestyrelsen som følgende:
Formand Michael Sølgaard, Guldbæk Vandværk
Næstformand: Christian Schmidt, Skørping Vandværk
Kasserer: Louise Appel Bjergbæk, Støvring Vandværk
Referent: Helle Espelund, Aarestrup Vandværk
Bestyrelsesmedlemmer: Johnny Kristensen, Sejlstrup Vandværk, Jan Lisberg, Terndrup Vandværk
Generalforsamlingen 2020 blev aflyst pga. corona. Bestyrelsens vurderede at det ikke ville give
mening at afholde generalforsamling i året 2020 på baggrund af smittetrykket i de perioder hvor
generalforsamlingen var planlagt. Ligeledes havde det første års udelukkende været arbejdet med
etablering af selskabet samt mindre dialog med Rebild Kommune omkring, hvorledes samarbejdet
mellem kommune og vandsamarbejde skulle forløbe. I denne forbindelse har vandsamarbejdet
kommet med ønsker til Kommunen omkring en vurdering af hvilke BNBO områder der bør beskyttes
først.
Hvad er der så sket i 2020 - 2021 og hvad gør vandsamarbejdet fremadrettet
Koordinationsforum: Vandsamarbejdet har i forbindelse med koordinationsforum i Rebild Kommune
fået 2 pladser. Disse pladser er besat af Louise (Støvring Vandværk) og Helle (Aarestrup).
Indledningsvis har vi taget kontakt til NIRAS som vandsamarbejdet i den første periode vil anvende
som rådgiver for hele forløb med beskyttelse af BNBO, lige fra møde med lodsejere, udarbejdelse af
deklaration/aftaledokument til beregning af erstatning. Indledningsvist skal NIRAS hjælpe med de
første 5 BNBO områder. Herefter vil bestyrelsen vurdere arbejdet og tage stilling til om samarbejdet
med NIRAS skal forsætte.

Vandsamarbejdet har ligeledes foreslået Rebild Kommune at der udarbejdes en datarapport med
beskrivelse af de enkelte BNBO områder. (rapporterne beskriver lodsejere, anvendelse, geologi mv.)
I forlængelse af denne rapport har Vandsamarbejdet valgt at tilkøbe en ydelse hvor NIRAS vurderer
de enkelte BNBO områder og udarbejder en vurdering af hvilke virkemidler og hvilke arealer der skal
erstattes inden for BNBO.
Foreløbig med en opstart på 5 kildepladser, herefter tages samarbejdet op til revision inden vi går
videre
På baggrund af datarapporter og kommunens gennemgang, er der i første omgang udvalgt 5 BNBO
områder som efter dialog med de enkelte vandværker igangsættes nu. De 5 BNBO områder. Dette vil
Minna uddybe senere.
Vi har en dialog med en ekstern omkring skovrejsning i BNBO arealer. Men kan på nuværende
tidspunkt ikke melde yderligere ud omkring dette.
I forbindelse med bestyrelsesarbejdet har vi primært snakket omkring beskyttelse af BNBO arealer,
og kun i mindre grad debatteret mulighederne for etablering af forsyningsledninger og beskyttelse af
indvindingsoplandet udover BNBO-arealet.
Ved Beder Midtjylland pågår der på nuværende tidspunkt en sag mellem en lodsejer og Aarhus Vand
hvor lodsejer er tilkendt en erstatning på 110.000 kr. pr. hektar for beskyttelse mod pesticider.
Dette er en meget speciel sag som alle følger meget nøje og der er ingen der håber dette kan skabe
præcedens, der kan læses mere på TV2 Østjylland
Beretningen godkendt.
3. Det revidererede regnskab forelægges til godkendelse.
Louise gennemgik regnskab for 2019 og 2020 se vedhæftede i mail
Vi er ikke moms registreret i 2020 så regnskab er incl moms
Ingen spørgsmål
Regnskab er godkendt
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse, herunder fastsættelse af kubikmetertakst
Louise fremlagde for 2021 - nu er vi moms registreret så budget er excl. moms.
Spørgsmål til de 800.000 i erstatningen er det et gæt eller?
Louise / Michael - det er som udgangspunkt bare et gæt pt - vi vil ikke begrænse os, så forhåbentlig
kan vi bruge dem alle
Spørgsmål Udgifter til rådgiver hvad omhandler det?
Louise / Michael det omhandler dokumenter, beregning af erstatning, forhandling med lodsejere,
tilpasning af BNBO / områder, dialog med landmand
Spørgsmål - vedr datarapport, vil Vandsamarbejdet bekoste dette som egentlig er kommunal opgave?

Michael - det koster nogle tusinder at udarbejde rapport, Johnnie - det er en standard opgave for
Niras som udtrækker fra BBR, GIS mm og det er en forholdsvis lille rapport - vurderet til 15.000 kr
måske et par tusind pr kildeplads, erstatning skal falde når der indgås aftale med lodsejere, afhænger
om der kan laves frivillige aftaler og der med hurtige i mål
Spørgsmål - de 5 kildepladser hvordan er disse fundet - det er baseret på et samarbejde med
kommune?
Michael dette uddybes senere af Rebild Kommune
Takster for 2022 fastholdes som tidligere
Spørgsmål - er tallet for lavt - pt svarer den til 16 ha pr år?
Louise - ved større takst - kan vi ikke nå at bruge så mange penge - Minna der er 126 ha BNBO i alt i
hele kommunen - så det hele er lidt usikkert da alle arealer ikke er fastlagt endnu - i løbet af 2021
skulle vi gerne have mere erfaring og derved kan vi revidere taksten.
Budget og takst godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse
2 i lige år og 3 i ulige år
Helle, Michael og Jan er på valg - villig til genvalg
Johnny, Louise og Christian er ikke på valg
Spørgsmål til hvorfor 6 medlemmer
Jf. vedtægter er det besluttet at det største vandværk i kommunen altid har en fast plads.
Alle er genvalgt
8. Valg af bestyrelses suppleanter
William Blume er valgt
9. Valg af revisor og suppleant
Bestyrelsen foreslår Redmark som revisor - valgt
Og hermed ikke nødvendig med rev suppleant
10. Eventuelt.
Minna Ørberg Simonsen fra Rebild Kommune præsenterede status for kommunens arbejde pt.





Det er beslut at 32 BNBO skal beskyttes og 1 der ikke skal pga. lukning
De sidste skal have en yderligere risikovurdering
Vandråd og vand samarbejde vil gerne have kommune til at lave noget mere - de har været ved Niras
for at få hjælp
Yderlige vurdering af 16 værker og 2 til revurdering








Beslutning for de 32 værker er fremlagt til TMU - om indsats er nødvendig eller vurderes yderligere
Der er udarbejdet en rapport -excl Rebild Vandværk, vægten ligger på erhvervsmæssig brug af
pesticider, rapport bliver udsendt snarest
Kommunal rapport omhandler også prioritering om start og slut af indsatsen - forslag er at
erhvervsmæssigt brug af pesticider og kildepladers om er sårbare mod forurening med pesticider
Værker er nævnt som 1 prioritering
Rapport ligger til sidste rev ved Niras og vil blive udsendt sammen med kommunalrapport
Hvad er den videre rækkefølge - dem der mest sårbare

Bemærkning:
Spørgsmål - der er meget stille omkring vandsamarbejde - mangler referater, info mm?
Vores arbejde begynder først nu – men det er taget til nota
Der var 17 tilmeldt på dagen for stiftelsen - efterfølgende er de sidste kommet - vi åbner mere op
Generalforsamling afsluttet 20.15

