
Referat fra ordinær generalforsamling i Vandplanudvalget i Randers den 23. august 2021
Generalforsamlingen blev afholdt på Tørvebryggen 12 i Randers, med dagsorden iht. vedtægterne.
Formand Ole Quorning bød velkommen på bestyrelsens vegne.

1. Valg af dirigent
Anders L. Olesen fra Assentoft Vandværk blev valgt. Generalforsamlingen var indkaldt med 19 dages 
frist. Alle medlemmer havde på forhånd accepteret dette, hvorfor generalforsamlingen vurderedes 
lovligt indkaldt.
Bestyrelsen orienterede om at der ikke er indkommet forslag til behandling.

2. Bestyrelsens beretning
Ole Quorning orienterede om foreningens aktiviteter i 2020.
Med udgangen af 2019 havde foreningen 14 medlemmer og der var styr på formalia (bank, 
hjemmeside, CVR- og momsnummer osv.) Foreningen havde desuden fået plads ved bordet i 
koordinationsforum. Bestyrelsen var således klar til at tage fra når kommunen som varslet kom med 
konkrete opgaver til medlemmerne.
Vi var dog ikke langt inde i 2020 før samfundet blev ramt af coronakrise og nedlukning. Det betød 
bl.a. at kommunens fremdrift med indsatsplaner gik i stå. Det betød også at arbejdet i både 
bestyrelse og sekretariat blev sat på lavt blus. Årets opkrævninger blev samlet til én og opbygningen 
af sekretariatet blev udsat. Foreningen havde ikke omkostninger herved og den største konsekvens 
var at vi ikke var så synlige overfor medlemmerne. Vi har udnyttet den stille periode til at få fodfæste, 
bygget netværk og fået penge i kassen. 
Og der har været aktivitet i 2020. Bestyrelsen har afholdt tre bestyrelsesmøder, der er udarbejdet en 
kildepladsscreening for alle medlemmerne og vi har deltaget i møder koordinationsforum, 
dialogmøder med Randers Kommune og med Vandsamarbejdet i Favrskov Kommune.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Ole Quorning gennemgik regnskabet og årsrapport for 2020.
Dette blev godkendt.

4. Orientering om det kommende års projekter
Der lå ved indgangen til 2020 ikke konkrete projekter. Dette skyldes at myndigheden endnu
ikke er klar med plangrundlaget – herunder udmelding ift. BNBO/indsatsplanlægning. Bestyrelsen vil 
følge dette arbejde tæt og holde medlemmerne orienteret. 

Bestyrelsen er, med Favrskov som forbillede, startet op på at invitere medlemmer med til møderne i 
mindre grupper, hvor vi drøfter planer og konkrete udfordringer. Disse møder fortsættes og vi 
forventer snart have noget konkret fra kommunen at tale ud fra. 

5. Godkendelse af de kommende 2 års takster
Bestyrelsen foreslår at taksten fastholdes for 2023 således at den for de kommende to år fortsat er 
50øre pr solgt m3.
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6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Der blev afholdt valg for område Nord;

- Bestyrelsesmedlem; Kurt Rasmussen, Asferg – genvalgt for 2 år
- Suppleant; Jørn Simonsen, Spentrup – genvalgt for 2 år

Der blev afholdt valg for område Syd;
- Bestyrelsesmedlem; Michael Mose, Kristrup – valgt for 2 år
- Suppleant; Lonnie Juncher, Langå – valgt for 2 år

Bestyrelsen består således af følgende;
- Kirsten Berthelsen, Assentoft (på valg 2022)
- Per Niebuhr, Råsted (på valg 2022)
- Michael Mose, Kristrup (på valg 2023)
- Kurt Rasmussen, Asferg (på valg 2023)
- Ole Quorning, Vandmiljø Randers (udpeget af Vandmiljø Randers)

Suppleanter;
- Jens Erik Thomsen, Kristrup (på valg 2022)
- Jørn Simonsen, Spentrup (på valg 2023)
- Lonnie Juncher (på valg 2023)
- én ubesat post fra område Nord

7. Valg af revisor
Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at bruge samme revisor som Vandmiljø Randers (PWC)
Valg af revisor blev vedtaget.

8. Eventuelt
Ole Quorning oplyser at bestyrelsen har valgt at samle årets opkrævninger på samme måde som i 
2020. Opkrævningen forventes at ske i oktober. 
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Ole Quorning
ID: 29772ad6-4587-9257-64b9-5d9945aea77b
Dato: 2021-10-05 12:34 (UTC)

Anders L Olesen
ID: de15316b-3261-78b0-c7d9-a6776f911d0e
Dato: 2021-10-10 19:21 (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.
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