VANDRÅD NORDFYN I NORDFYNS KOMMUNE
Repræsentantskabsmøde torsdag den 26. august, 2021 .
Tingstedet, Søndersø Rådhus.

Referat:
1. Fremmødte vandværker
Der var 17 deltagere, inklusiv bestyrelse, som repræsenterede 12 vandværker
2. Valg af dirigent og stemmetæller
Steen Pedersen blev valgt som dirigent.
3. Formandens beretning
Så blev det endnu engang et forskudt repræsentantskabsmøde i forhold til vandrådets
vedtægter. Det er vores håb at vi fra næste år igen kan holde mødet i april måned.
Der har ikke været den store mødeaktivitet i det forløbne år, et enkelt bestyrelsesmøde
er det blevet til.
Dog har bestyrelsesarbejdet ikke ligget stille idet der var ting fra
repræsentantskabsmødet sidste år der skulle gennemføres. Jørgen arbejdede med
regulativet og fik forslag fra vandværkerne indarbejdet, således at det nye regulativ
kunne godkendes af kommunen og være gældende fra årsskiftet.
Jørgen har desuden fået lagt vandrådet hjemmeside over til en ny hostmaster så der
fremadrettet kan spares penge. Dog er der endnu enkelte ting der skal rettes og dertil
er kommentarer fra vandværkerne meget velkomne.
Nordfyns Kommune har svaret på den forespørgsel vedr. lånegaranti som vandrådet
sendte sidste år. Der svares at kommunen ikke kan give lånegaranti, med henvisning til
en beslutning i kommunalbestyrelsen i 2016. Dog gik vores forespørgsel på om
lånegaranti kunne komme op på et nyt kommunalbestyrelsesmøde.
På vandrådets bestyrelsesmøde talte vi om hvilke opgaver der ventede forude; der skal
ved udgangen af dette år forhandles en ny aftale på plads omkring vandprøver.
4. Fremlægning af revideret regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Der blev spurgt ind til brugen af de frie midler.
Jørgen og Steen forklarede at de er tiltænkt eksterne konsulenter og aflønning af eget
arbejde. Hvis det ikke bliver aktuelt, kan et kontingentfrit år være en mulighed.
Bestyrelsen vil vurdere dette til næste repræsentantskabsmøde i april.

5. Fremlæggelse af budget og kontingent for 2022
Budgettet og kontingentet blev godkendt. Der blev talt om kontingentudregningen. Det
blev nævnt om udpumpet vand kunne bruges til afregning. Der var ikke stemning for at
ændre på udregningen af kontingentet.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Jørgen blev genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem Stine B. Nielsen (Guldbjerg Nr. Sandager Vandværk)
Suppleant: Paw Schack
Revisor: Lise- Lotte Kragh. Suppleant: Kim Falck Grony
8. Eventuelt
Der blev talt om arbejdsopgaver for bestyrelsen og hvorvidt det er muligt at få
kommunen til at yde lånegaranti. Jørgen opfordrede alle til at benytte valgåret til at
påvirke lokalpolitikerne til at ændre holdning hertil.
Referat ved Per Ladefoged

