
 

 
 

 Referat af Repræsentantskabsmødet 29.10.2013 kl. 19.00 afholdt i Kongsted Forsamlingshus. 
 
 
Formanden indledte med, at byde de fremmødte vandværker velkommen til Repræsentantskabsmødet. 
Der var repræsenteret 7 vandværker med 19 medlemmer. 
 

 
1. Valg af dirigent. 

Bjarne Dickow blev valgt, og konstaterede efterfølgende, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i 

overensstemmelse med de vedtagne vedtægter, og spurgte om nogle havde indvendinger mod 

afholdelsen af repræsentantskabet efter den udsendte dagsorden. Der var ingen bemærkninger. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden Arne Skovby aflagde beretning, der i skriftlig form er vedlagt referatet.  

Det blev besluttet, at lave nogle temaaftner hvor følgende emner kunne tages op: 

 Temaaften med en Advokat om betalingsregler ved konkurs, ejendomsovertagelse og 

 dødsfald. 

 

 Temaaften om energioptimering. 

 

 Prisen for måleroplysninger til kommunen ( Faxe Forsyning A/S ) når Vandværket står for 

 måleraflæsningen. 

  

 

 Indhente nyt tilbud på vandanalyser, eller har vi forsat en god pris. 

 

 Temaaften om ringforbindelser til andre vandværket, hvordan skal man begynde og hvor stor 

 en ledning skal man skal ligge som ringforbindelse. 

 Det er en god ide at oprette en aftale om hvem der ejer ventiler, måler og ringforbindelse. 

 

 Udarbejdelse af en mere forenklet beredskabsplaner for vandværker, eventuelt den der 

 anbefales af Vandværksforeningen, er det et ønske fra de små vandværker at søge ekstern 

 bistand og få udarbejdet en maske således at vandværkerne kun skal udfylde det med deres 

 data. Pris kr. 15,00 pr. forbruger oprettelse og kr. 8,00 pr. år i vedligeholdelse. 

 

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kassereren Morten Christensen gennemgik regnskabet der udviste et forbrug i 2013 på kr. 5.329 og 

en egenkapital på kr. 22.836. Det revideret regnskab kan ses på Vandrådet hjemmesiden, eller ved 

henvendelse til Morten Christensen kan man få det tilsendt. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budgettet behandlet under punkt 3. 

Morten Christensen forelagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2014. Der opkræves 

ingen kontingentet, idet den opsparede kapital på kr. 22.836 skulle kunne dække de aktiviteter der 

vil blive planlagt i 2014. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt nogen forslag til bestyrelsen, ved fristens udløb den 15. sep. 2012. 

 



6. Valg af formand. 

Arne Skovby havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede genvalg til posten som formand. 

Efter som der var ikke nogen af de fremmødte der ønskede at påtage sig hvervet som formand, for 

vandrådet accepterede Arne Skovby, at tage en valgperiode mere. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelse: 

Mosebølle Vandværk v/ Morten Christensen og Fakse Ladeplads v/ John Hansen, blev begge 

genvalgt uden modkandidater. 

 

Suppleanter: 

Orup Vandværk v/ John Erik Nielsen, og Leestrup Vandværk v/Ib Kristensen blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisorer. 

Dalby- Rode Vandværk v/  Bjarne Dickow, og Skudeløse Vandværk v/ Søren Wahlgren, blev 

genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

Herunder gensidig orientering fra medlemsvandværkerne. 

 

Der var ingen af de tilstedeværende der ønskede ordet. 

 

Arne Skovby opfordre vandværkerne til, at man fik sendt det normalregulativ ind til 

godkendelse vi sidste år fik forhåndsgodkendt af Faxe Kommune, man skal regne med at det 

skal ud i offentlig høring i 4 uger. 

 

Under formandens beretning blev det drøftet, at de beredskabsplaner der er udarbejdet i 

samarbejde med Faxe Kommune er alt for omfattende, de blev også omtalt på sidst års 

repræsentantskabsmøde, og ingen vandværker har indtil nu indarbejdet den i deres beredskab. 

Det blev derfor besluttet, at bruge den beredskabsplan der er udarbejdet af 

Vandværksforeningen og som er meget mere enkelt opbygget. Bestyrelsen kommer med et 

forslag. 

 

Indlæg fra FVD Region Øst, Næstformand Jørgen Østermark. 

Jørgen omtalte de krav der stilles til vandværker i dag, hvor det ved lov er vedtaget, at et 

vandværks skal have personale der er uddannet i drift og hygiejne. 

Der blev stillet spørgsmål og drøftet ud fra de overheads Jørgen viste, men det fremgik af 

indlægget, at det bliver ikke nemmere at drive et vandværk i fremtiden, uden et kvalificeret 

personale med en faglig baggrund. 

 

Referatet vil blive sendt til Vandrådet medlemmer pr. mail samt offentliggjort på Vandrådets 

hjemmeside www.vand-faxe.dk  

 

 

 

  

 Bjarne Dickow Arne Skovby 

 Dirigent Referent 

http://www.vand-faxe.dk/

