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Referat af repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Faxe Kommune 

Afholdt 14. oktober 2021 kl. 19.00 på landbocenteret i Rønnede. 

 

Før repræsentantskabsmødet indlæg af Tinna Mia Jensen og Camilla Stenholt Dencker, Faxe Kommune. 

Vedr. takstblade se mail af 3/9 2021. Takstbladet skal indsendes hvert år inden 1. november. 

Der mangler tilladelser omkring filterskyllevand. Vandværkerne opfordres til at indsende oplysninger om deres 

filterskyllevand til Tinna. 

 

Repræsentantskabsmødet startede kl. 20.30. 

Referent Morten Christensen 

1) Som dirigent valgtes Ervin Thorius, Rønnede Vandværk. 

Forsamlingen var enige i, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. 

2) Formand Bjarne Dickow fremlagde bestyrelsens beretning.  

Sidste møde i vandrådet var i foråret 2019 og sidste repræsentantskabsmøde i efteråret 2018. De 2 følgende år er 

repræsentantskabsmødet ikke afholdt først pga. formandens sygdom og derefter pga. corona. 

Vandrådet er oprindelig oprettet i Rønnede Kommune i 1995. Efter få år blev Arne Skovby, Rønnede Vandværk drivkraft 

i arbejdet og der skal rettes stor tak til ham for hans arbejde for vandværkerne. 

Bestyrelsen håber at kunne holde minimum 2 møder pr. år. 

Beretningen blev godkendt. 

3) Kasserer Morten Christensen fremlagde 3 års reviderede regnskaber til godkendelse. 

Regnskabet for 2018/19 viste et forbrug på kr. 6.367 med afholdelse af 2 møder og en egenkapital på kr. 17.486. 

Regnskabet blev godkendt.  

Regnskabet for 2019/20 viste et forbrug på kr. 241 og en egenkapital på kr. 17.245. Regnskabet blev godkendt.  

Regnskabet for 2020/21 viste et forbrug på kr. 386 og en egenkapital på kr. 16.859. Regnskabet blev godkendt.  

4) Kasserer Morten Christensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2021/22. 

Det foresloges at opkræve kontingent for første gang siden 2015/16 med kr. 300 pr. vandværk og 2 kr. pr tilsluttet 

forbruger. Indtægter kr. 28.900 og udgifter med 2 møder kr. 8.900. Budgetteret nettoresultat kr. 20.000, hvorefter 

egenkapitalen vil udgøre kr. 36.859.  

Forsamlingen havde en længere drøftelse af, om forslaget under 5) om et grundvandsamarbejde ville kræve større 

udgifter og beslutte med 1 stemme imod at opkræve kontingent med kr. 400 pr. vandværk og kr. 3 pr. tilsluttet 

forbruger. Det vil give kr. 13.800 mere i forventet indtægt. 

5) Forslag fra Thomas Wolsing, Fakse Ladeplads Vandværk om grundvandssamarbejde. 

Repræsentantskabsmødet besluttede at nedsætte et udvalg under vandrådet til at arbejde med 

grundvandssamarbejdet. Medlemmer af udvalget 

 Thomas Wolsing, Fakse ladeplads Vandværk 

 Henning B. Andersen, Faxe Vandforsyning 

 Hans Jensen, Rønnede Vandværk. 

 Erwin Thorius assisterer med hjemmeside osv. 

Forslag fra Leestrup vandværk om revision af vores regulativ. 

Vandrådet vil arbejde med udarbejdelse og tilretning af regulativet, som medlemsvandværkerne kan tilslutte sig, 

hvorefter kommunen kun skal godkende 1 regulativ. 

6) Bjarne Dickow, Dalby-Rode Vandværk genvalgt som formand. 
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7) Til bestyrelsen valgtes 

 Morten Christensen, Mosebølle Vandværk (genvalg) 

 John Hansen, Fakse Ladeplads Vandværk (genvalg) 

 Hans Jensen, Rønnede Vandværk 

 Peer Lang Pedersen, Terslev Vandværk 

Derudover er Henning B. Andersen udpeget af Faxe Vandforsyning. 

Som suppleanter valgtes 

 Jan Bigler, Skuderløse Vandværk 

 Peter Pedersen, Nielstrup Vandværk. 

8) Som revisorer valgtes 

 Søren Wahlgren, Skuderløse Vandværk 

 Jan Høst Nielsen, Egedevejens Vandværk. 

9) Eventuelt 

Drøftelse af samarbejdsmuligheder, herunder om enhed til gps.-opmåling.  

     

 

 

Erwin Thorius, dirigent  Morten Christensen, referent 

 


