
Referat fra ordinær generalforsamling i Vandplanudvalget i Randers den 25.april 2022
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 lovligt indkaldt.
Bestyrelsen orienterede om at der ikke er indkommet forslag til behandling.

2. Bestyrelsens beretning
Ole Quorning orienterede om foreningens aktiviteter i 2021.
Med udgangen af 2021 havde foreningen 14 medlemmer, og der har i årets løb været afholdt fire 
bestyrelsesmøder.

De første tre kvartaler lignede 2020. Dvs. meget lidt aktivitet. Dels pga corona og dels fordi der 
fortsat ikke var meddelt konkrete indsatskrav fra Randers Kommune.
Som bestyrelsen også orienterede om på forrige generalforsamling i august 2021, har stilstanden ikke 
påvirket foreningen negativt. Der har ikke været store omkostninger og foreningen har fået opbygget 
midler der gør det muligt at håndtere de kommende indsatser. 

I november var kommunen klar til at sætte gang i processen om BNBO. Første trin var 
informationsmøder og udsendelse af orienteringsbreve vedr. BNBO hvori der blev varslet 
mødeaktivitet hen over vinteren. Foreningen har været i tæt dialog med både kommune og 
medlemsvandværkerne igennem processen. 

Endelig kan det oplyses, at Vandmiljø Randers 1.januar 2022 tilførte flere ressourcer til sekretariatet. 

Konklusionen er at 2021 har været et stille år hvor vi har fulgt kommunens arbejde, tilført ressourcer 
og indsamlet yderligere 600.000kr til håndtering af indsatskrav. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Ole Quorning gennemgik regnskab og årsrapport for 2021.
Dette blev godkendt.

4. Orientering om det kommende års projekter
Foreningen gennemfører en informationskampagne målrettet private omkring brug af sprøjtemidler.
Kampagnen suppleres med indsats med presse og indsats på sociale medier.
Derudover er det bestyrelsens målsætning at der gennemføres aftaler med alle de lodsejere hvor det 
er muligt at indgå frivillige aftaler. 

Bestyrelsen udarbejder en skriftlig retningslinje, der tydeligt definerer hvilke ydelser foreningen 
leverer og hvilke ydelser foreningen finansierer. Dette deles i et nyhedsbrev. 

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; Per Niebuhr – genvalgt for 2 år
- Suppleant; Jørn Simonsen, Spentrup – genvalgt for 2 år

Derudover blev Lars Petersen, Spentrup valgt til den vakante suppleantpost. 

Der blev afholdt valg for område Syd;
- Bestyrelsesmedlem; Kirsten Berthelsen – valgt for 2 år
- Suppleant; Jens Erik Thomsen – valgt for 2 år

Derudover blev Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup valgt til den vakante suppleantpost, efter Rene 
Salling fra Drastrup Mark ikke længere er valgbar. 

Bestyrelsen består således af følgende;
- Kirsten Berthelsen, Assentoft (på valg 2024)
- Per Niebuhr, Råsted (på valg 2024)
- 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 2024)
- Jørn Simonsen, Spentrup (på valg 2024)
- Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup (på valg 2023)
- Lars Petersen, Spentrup (på valg 2023)

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

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger 
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