Lejre Vandråd
Referat fra
Ordinært Repræsentantskabsmøde
Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
den 7. april 2016 kl. 19:00

Der var mødt 32 deltagere fra 15 forskellige vandværker.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Vejledende aktivitetsplan for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år forelægges til godkendelse
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er:
4 bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Munk-Nielsen (Lille Karleby) modtager ikke genvalg
Karsten Agersted (Kattinge) modtager genvalg
Leif Baandrup (Gevninge) modtager genvalg
Flemming Klarskov (Gershøj Strand) 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:
Nils Grann (Osted)
9. Eventuelt.

Ad 1.
Martin Stokholm blev valgt som dirigent og Bjørn Nielsen som referent.
Thomas Stokholm (Kirkebjerg) og Niels Grann (Osted) 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.
Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for omfanget og kvaliteten af de gode arrangementer i det forgangne år.
Formanden kvitterede med, at det er vandrådets primære formål at formidle viden til medlemmerne.
Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.
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Ad 3.
Kasserer Per Madsen fremlagde regnskab for 2015 og oplæg til budget for 2016.
Overskuddet skyldes primært refusion fra Lejre Kommune til udgifter i forbindelse med energioptimeringsprojektet.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Ad 4.
Formanden præsenterede et oplæg til aktiviteter i 2016.
Bestyrelsen vil igen arbejde med åbent hus arrangement på et par vandværker som en sommertur samt et
par temadage med forskellige tekniske temaer.
Der har igennem årene været en del forskellige aktiviteter, og bestyrelsen ønsker gerne idéer til kommende
temadage.
Forsamlingen foreslog temadag vedr. fusioner både når det er mellem private vandværker, og når det er
med Fors A/S samt temadag om regnskabshjælp/revision.
Niels Grann (Osted) oplyste at Danske Vandværker gerne arrangerer lokale kurser, hvis f.eks. vandrådet kan
skaffe lokale og minimum 10 kursusdeltagere.
Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad 6.
Kasserer Per Madsen fremlagde vandrådets oplæg til budget 2016.
Bestyrelsen har p.t. ikke større projekter i støbeskeen, så der budgetteres med et neutralt regnskab.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.
Forsamlingen godkendte budgettet.
Ad. 7.
Thomas Nielsen (Lille Karleby) var ikke villig til genvalg, da Lille Karleby Vandværk var i fusionsproces med
Fors A/S og Leif Baandrup (Gevninge) var ligeledes ikke villig til genvalg på grund af arbejdspres.
Karsten Agersted (Kattinge) og Flemming Klarskov (Gershøj Strand) blev genvalgt.
Fra forsamlingen opstillede Søren Klingemann (Ejby Strand) og Maj Solberg (Brunskær) – begge blev valgt til
bestyrelsen på de ledige pladser.
Jan Nielsen (Gershøj Strand) og Preben Andersen (Ejby Strand) blev valgt som 1. og 2. suppleant.
Ad 8.
Finn Kristensen (Lyndby) blev genvalgt som revisor.
Mogens Larsen (Brunskær) blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 9.
Søren Toft Nielsen (Kalundborg) takkede både Thomas Nielsen (Lille Karleby) og Leif Baandrup (Gevninge)
for deres store arbejde siden vandrådets stiftelse.
Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 19:45.
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----ooo0ooo---Efter repræsentantskabsmødet var der temadag om vandindvindingstilladelser hvor Eskild Lund fra Lejre
Kommune berettede om status for indvindingstilladelserne og Pernille Weile fra Danske Vandværker
fortalte om de juridiske krav, der er til vandindvindingstilladelser. Slides bliver udsendt med referat.
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