RANDERS - VANDRÅD
_____________________________________________
Ordinær generalforsamling tirsdag d. 29. september 2020 – kl.19.00
på Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers C.
Til stede: 18 stemmeberettigede vandværker
Formanden – Michael Mose – bød velkommen til generalforsamlingen
som var blevet forsinket på grund af Corona-virus, idet den oprindelige indkaldte
generalforsamling d. 27. april var aflyst (Corona-virus)

Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Anders Olesen, Assentoft Vandværk blev valgt som dirigent og
konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig
Michael Mose og Lonnie Juncher blev valgt som stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsen beretning (vedlægges)
Spørgsmålet om nyt regulativ bliver overført til nye bestyrelse, som
laver et nyt oplæg, der senere bliver forelagt kommunen.
Dronningborg Vandværk savnede en udtalelse fra Vandrådet
om decentrale vandforsyninger i kommunen.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Kassereren fremlagde det revidere regnskab
Regnskabet gav et spørgsmål udlæg til det nystartede VPU
Det blev besvaret, at det kun var et udlæg og indbetalt i 2020
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

4. Budget og kontingent for det kommende år
Kassereren fremlagde budget og kontingent for 2020
Budget og kontingent blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer (2 år) og suppleanter (1 år) til bestyrelsen
Valgt som bestyrelsesmedlemmer:
Peter Nordahn, Verdo (nyvalg)
Michael Gamtofte, Dronningborg Vandværk (nyvalg)
Erik Backhausen, Spentrup Vandværk (genvalg)

Valgt som suppleanter:
1. Niels Peter Gudmundsen, Vorup Vandværk
2. Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup Vandværk
3. Lars Riisager, Ø. Bjerregrav Vandværk
7. Valg som revisor
Kirsten Bertelsen, Assentoft Vandværk (1 år)- genvalg
Lonnie Juncher, Langaa Vandværk (1 år)- nyvalg
Revisorsuppleant: Michael Mose, Kristrup Vandværk (1 år) nyvalg
8. Eventuelt
Spørgsmålet om gamle brandhaner burde fjernes blev diskuteret
Michael Mose og Lonnie Juncher blev takket for deres store
arbejde i Vandrådet gennem flere år

Anders Olesen
Dirigent

Bernt Nielsen
referent

