Lejre Vandråd
Referat fra
Ordinært Repræsentantskabsmøde
Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
den 15. april 2015 kl. 19:00

Der var mødt 20 deltagere fra 12 forskellige vandværker.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Vejledende aktivitetsplan for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til godkendelse
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er:
3 bestyrelsesmedlemmer:
Per Madsen (Ryegaard) modtager genvalg
Per Frandsen (Hvalsø) modtager ikke genvalg
Bjørn Nielsen (Fors Lejre Vand) modtager genvalg
2 bestyrelsessuppleanter:
Preben Andersen (Ejby Strand Østre)
Jan Nielsen (Gershøj Strand)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Revisor:
Finn Kristensen (Lyndby)
Revisorsuppleant:
Jørgen Søgaard (Hvalsø)
9. Eventuelt.

Ad 1.
Niels Grann (Osted) blev valgt som dirigent.
Maj Solberg (Brunskær) og Lise Ravnkilde (Ny Tolstrup) blev valgt som stemmetællere.
Dirigenten konstaterede, at der var rettidigt indkaldt, og at dagsorden var i overensstemmelse med
vedtægterne.
Ad 2.
Formand Thomas Munk Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning.
Niels Grann spurgte ind til projekt Energioptimering. Karsten Agersted redegjorde for, at projektet er
afsluttet, og at der på vandrådet hjemmeside var lagt et værktøj, så vandværkerne selv kunne arbejde med
energioptimering. Der er data for forskellige vandværker.
Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.
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Ad 3.
Kasserer Per Madsen fremlagde regnskab for 2014.
Underskuddet skyldes primært forskydning af udgifter i forbindelse med energi-optimeringsprojektet,
herunder refusion fra kommunen, som først indgår i regnskabet 2015.
Generalforsamlingen i 2014, ønskede at der blev brugt midler så formuen ikke blev forøget. Set i dette lys
er der reelt underskud på driften i 2014.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Ad 4.
Formanden præsenterede et oplæg til aktiviteter i 2015.
Der har igennem årene været en del forskellige aktiviteter, og bestyrelsen ønsker gerne idéer til kommende
temadage.
Der arbejdes med vandværks-crawl, samt en temadag med den nye vejlov (graveaktørers forpligtigelser til
koordinering), samt besøg på HOFOR vandværk med avanceret vandbehandling og evt. det nye vandværk i
Marbjerg. Der er også ide til temadag med fokus på juridiske problemstillinger, og en temadag om
vandindvindingstilladelser.
Niels Grann (Osted) oplyste at FVD gerne arrangerer lokale kurser, hvis f.eks. vandrådet kan skaffe lokale og
minimum 10 kursusdeltagere.
Vandrådet kunne også lave kursus for de lokale VVS’ere og entreprenører med henblik på at oplære vores
leverandører. Et et-dagskursus (8-15) vil kunne arrangeres for 12.500 kr., hvis vi selv sørger for lokale og
forplejning.
Osted vandværk installerer fjernaflæste målere til alle kunder inkl. netværk. De byder gerne på et
arrangement, når det er installeret. Der er endnu ikke valgt leverandør.
Søren Toft Nilsen (Hvalsø vandværk) – der er lavet grundvandskortlægning i Lejre, som må være ved at
være afsluttet – dette kunne også være et emne for en kommende temadag.
Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad 6.
Kassereren fremlagde vandrådets oplæg til budget 2015.
Bestyrelsen har p.t. ikke større projekter i støbeskeen, så der budgetteres med et neutralt regnskab.
Indbetalingen fra kommunen på 20 t.kr., skal anføres i budgettet som andre indtægter. Dette resulterer i at
budgettet balancerer med et overskud på 18 t.kr.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.
Villy Pedersen (Ny Tolstrup) spurgte, om det stadig er muligt at få nye medlemmer. Per Madsen oplyste, at
der stadig er flere vandværker, der ikke er medlem, og at der i år er kommet 2 nye medlemsvandværker.
Forsamlingen godkendte budgettet, med tilføjelsen af indtægten fra kommunen på 20 t.kr.
Ad. 7.
Per Madsen (Ryegaard) og Bjørn Nielsen (Fors Vand Lejre), blev begge genvalgt.
Søren Toft Nielsen (Hvalsø) blev valgt på den ledige plads efter Per Frandsen.
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Ad 8.
Finn Kristensen (Lyndby) blev genvalgt som revisor.
Niels Grann (Osted) blev valgt som revisor suppleant.
Ad 9.
Formand Thomas Munk Nielsen takkede Per Frandsen for hans store arbejde sidens vandrådets stiftelse.
Repræsentantskabsmødet blev hævet kl 19:43.
---ooo0ooo--Niels Grann (FVD) underholdt efter repræsentantskabsmødet med foredraget med titlen ”Hygiejne på
Vandværker – Spøgelser, hysteri og sund fornuft”. Slides bliver udsendt med referat.
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