
Referat fra ordinær generalforsamling i Vandplanudvalget i Randers den 31. august 2020

Generalforsamlingen blev afholdt på Tørvebryggen 12 i Randers, med dagsorden iht. vedtægterne.

Formand Ole Quorning bød velkommen på bestyrelsens vegne. 

1. Valg af dirigent
Lonnie Juncher blev valgt. Dirrigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Bestyrelsen orienterede om at der ikke er indkommet forslag til behandling.

2. Bestyrelsens beretning 
Ole Quorning orienterede om perioden fra stiftelsen frem til nytår. 
Foreningen blev stiftet 25. juni 2019 af 11 vandværker. Siden har Sdr. Borup, Vorup og Øster Velling 
Vandværker meldt sig ind. Der er nu 14 medlemmer, der samlet sælger ca 1,1mio m3 vand.
Fra stiftelsen frem til nytår har bestyrelsen afholdt møder en gang i kvartalet som vedtægterne 
foreskriver. Bestyrelsens arbejde er primært gået med formalia i relation til at stifte en forening helt 
fra bunden. Herunder momsregistering, oprettelse af CVR-nummer, etablering af bankkonti, opstart 
af sekretariatsfunktion osv. Samtidig har bestyrelsen udarbejdet sin egen forretningsorden.  
Herudover har bestyrelsen haft dialog med flere interessenter. Først og fremmest Randers 
Kommune, som har budt foreningen indenfor i det koordinationsforum der arbejder med 
indsatsplanlægning, hvor vi deltog i det første møde i december 2019. Det er vi rigtig glade for, da 
det giver både indsigt og indflydelse i det arbejde foreningen skal stå for. Derudover har vi været i 
kontakt samt andre vandsamarbejder uden for kommunen, som har vist stor imødekommenhed.
Konklusionen er, at vi med udgangen af 2019 har fået styr på formalia og sikret et godt 
udgangspunkt for det videre arbejde.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Ole Quorning gennemgik regnskabet og årsrapport for 2019.
Dette blev godkendt. 

4. Orientering om det kommende års projekter
 Der lå ved indgangen til 2019 ikke konkrete projekter. Dette skyldes at myndigheden endnu 

ikke er klar med plangrundlaget – herunder udmelding ift. BNBO/indsatsplanlægning.
 Der er iværksat en kildepladsvurdering for alle foreningens medlemmer.
 Der er planer om at sekretariatet dialog med de enkelte medlemsvandværker. Herunder 

opfølgning på kildepladsvurderinger, snak om boringer, struktur, BNBO mm

5. Godkendelse af de kommende 2 års takster
Taksten for 2020 og 2021 er godkendt ved stiftelsen og ligger på 50øre.
Bestyrelsen foreslår at taksten fastholdes for 2022 således at den for de kommende to år er 50øre 
pr solgt m3.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem; Henrik Møller udtræder. Suppleant Torben Bøgh Nielsen indtræder frem til 
næste generalforsamling
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Der blev afholdt valg for område Nord; 

 Bestyrelsesmedlem; Per Niebuhr, Råsted – genvalgt for 2 år
 Suppleant;  Posten var ikke besat. Der kunne ikke findes en kandidat, men da der er én 

suppleant, fandt forsamlingen det forsvarligt ikke at besætte denne post

Der blev afholdt valg for område Syd;

 Bestyrelsesmedlem; Kirsten Berthelsen, Assentoft – genvalgt for 2 år
 Suppleant; Jens Erik Thomsen, Kristrup valgt for 2 år 

Bestyrelsen består således af følgende;

Kirsten Berthelsen, Assentoft (på valg 2022)
Per Niebuhr, Råsted (på valg 2022)
Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup (på valg 2021)
Kurt Rasmussen, Asferg (på valg 2021)
Ole Quorning, Vandmiljø Randers (udpeget af Vandmiljø Randers)

Suppleanter;

Jens Erik Thomsen, Kristrup (på valg 2022)
Jørn Simonsen, Spentrup (på valg 2021)
Rene Salling, Drastrup Mark (på valg 2021)
én ubesat post fra område Nord 

7. Valg af revisor
Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at bruge samme revisor som Vandmiljø Randers, som 
netop har skiftet til PWC 
I forbindelse hermed var der spørgsmål til udgift til revisor. Prisen kan ikke forventes lavere.
Valg af revisor blev vedtaget. 

8. Eventuelt 
Da coronalukningen ikke tillod generalforsamling i foråret, orienterede Ole Quorning kort om 
bestyrelsens arbejde i første del af 2020.
Der er etableret en hjemmeside og mailserver til foreningen. Den planlagte screening af 
medlemmernes kildepladser er udført og rundsendt. 
I perioden med lav aktivitet har foreningen ikke haft omkostninger, og i og med myndigheden ikke 
har konkrete opgaver til foreningen har nedlukningen ikke haft konsekvenser for foreningen. 
Det er bestyrelsens plan at være mere synlige i perioden frem til næste generalforsamling.  
Ole Quorning oplyste at kontingentet for 2020 vil blive opkrævet til september med forfald i 
oktober. Nærmere info udsendes til medlemmerne efter mødet. 
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Lonnie Juncher
ID: 011b217d-683e-22b0-df9a-b5997b53a1e0
Dato: 2020-09-08 11:42 (UTC)

Kirsten Berthelsen
ID: c72b30f0-ee90-43fe-85ab-d8518785d448
Dato: 2020-09-09 16:35 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. 
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret 
ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres 
på et senere tidspunkt.





Envelope - Certificate of Completion


Envelope ID 9f3e1bb0-cef2-4e52-2726-32ab5b04f81e
Envelope creator Ole Quorning
Envelope was created 2020-09-08 09:39 (UTC)
Signed - completed 2020-09-09 16:35 (UTC)


Signed Documents Pages
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Document key: db9ccd8b-ae52-6796-a3f9-58b8e196075b 2


Signers Security level Signed Consumer 
Disclosure IP Number


Lonnie Juncher E-mail 2020-09-08 11:42 
(UTC) Danish 95.138.209.49


Kirsten Berthelsen E-mail 2020-09-09 16:35 
(UTC) Danish 194.255.84.254


Events Timestamp
Envelope was created 2020-09-08 09:39 (UTC)
Envelope distribution is started 2020-09-08 09:45 (UTC)
Envelope was distributed to Kirsten Berthelsen 2020-09-08 09:46 (UTC)
Envelope was distributed to Lonnie Juncher 2020-09-08 09:46 (UTC)
Envelope was opened by Lonnie Juncher 2020-09-08 11:39 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Lonnie Juncher 2020-09-08 11:39 (UTC)
Envelope was signed by Lonnie Juncher 2020-09-08 11:42 (UTC)
Envelope was opened by Kirsten Berthelsen 2020-09-08 13:24 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Kirsten Berthelsen 2020-09-09 16:31 (UTC)
Envelope was signed by Kirsten Berthelsen 2020-09-09 16:35 (UTC)
Envelope signing has been completed 2020-09-09 16:35 (UTC)








Certificate of Completion - Lonnie Juncher


Lonnie Juncher


IP Number: 95.138.209.49
Envelope ID: 9f3e1bb0-cef2-4e52-2726-32ab5b04f81e
Signer ID: 011b217d-683e-22b0-df9a-b5997b53a1e0
Signed: 2020-09-08 11:42 (UTC)
Security level: E-mail
Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2020-09-08 09:46 (UTC)
Envelope was opened 2020-09-08 11:39 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2020-09-08 11:39 (UTC)
Envelope was signed 2020-09-08 11:42 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2020-09-08 11:39 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Kirsten Berthelsen


Kirsten Berthelsen


IP Number: 194.255.84.254
Envelope ID: 9f3e1bb0-cef2-4e52-2726-32ab5b04f81e
Signer ID: c72b30f0-ee90-43fe-85ab-d8518785d448
Signed: 2020-09-09 16:35 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2020-09-08 09:46 (UTC)
Envelope was opened 2020-09-08 13:24 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2020-09-09 16:31 (UTC)
Envelope was signed 2020-09-09 16:35 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2020-09-09 16:31 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.
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