Norddjurs vilndråd

Glesborg, den 02-03-2015.

Indkaldelse til generalforsamling i Norddjurs Vandråd (NDV).
Tidspunkt: Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00.
Sted: Auning Kro, Torvegade 12, 8963 Auning.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
l. Valg af dirigent.
Valgt blev Ole Bilde, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
. Vandrådet kan læse i aviserne, at der afholdes mange generalforsamlinger netop i slutningen af Marts,
Vandrådet vil derfor afholde fremtidige generalforsamlinger i slutningen af Febnruar eller begyndelsen af
Marts.
2014 har været et stille år, da mange medlemmer deltog i de kurser vi havde i efteråret 2013, og vi
planlægger opfølgning på disse kurser. I efteråret havde vi kursus i renholdelse af rentvandstanken, og
indsamling af data. Her i marts havde vi en studietur til Troelsbjerg ved Århus, for at se det nye vandværk
under Århus Vand.
Kommunens BNBO kortlægning har vi i alle vandværkerne forhold os til, og vi ved at der i flere tilfælde
aftales hvordan de enkelte vandværker forholder sig til nærbeskyttelse af vandets kvalitet, dog er
kommunen kun kommet ud med et påbud for et helt BNBO område, og det er for Vandcenter Djurs og deres
Dolmer kildeplads, hvor Vandcenter Djurs nu planlægger at lave skovrejsning på 57 ha .
Den aftale vi har på fælles indkøb af vandanalyser udløber, så vi sidst på året i år skal forberede et nyt
udbud. Det er et arbejde bestyrelsen gerne påtager sig, men gode forslag er altid velkommen.
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Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Kasserer Anthon Kristensen, og blev godkendt uden
kommentarer.
Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse.
Budgettet blev fremlagt og gennemgået. Frede Frandsen fra aqua djurs spurgte til kontingentets
sammensætning og om man er forpligtet til at være med af vandrådet? Anthon Kristensen svarede at det
ikke er et krav at være med i vandrådet, der har 47 vandværker som medlemmer g 6 vandværker er ikke
medlem. Herefter blev budgettet godkendt.
Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker en drøftelse vedr. en holdning til indvinding af
skifergas.
Ørum vandværk havde et kort indlæg vedr. udvinding af skifergas, og ønskede generalforsamlingens
stillingtagen til dette ømme punkt. Peter Kristensen Auning Vandværk: der skal ikke eksperimenteres med
vores drikkevand. Henning Hansen: det er vel Christiansborg der til sidst bestemmer. Frede Frandsen aqua
djurs bakkede op om formandens forslag
Beslutningen blev, at vandrådet tager kontakt til kommunens embedsmænd for at få afklaret
problematikken.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Svend Brandstrup
Jesper Normand Stange
Ole Bilde
Kaj Vinter
Frede Frandsen foreslår Brian Pedersen der sidder i bestyrelsen for aqua djurs som ny medlem.
Herefter skriftlig afstemning med følgende resultat:
Ole Bilde 17 stemmer
Svend Brandstrup 16 stemmer
Jesper Normand Stange 14 stemmer
Kaj Winter 13 stemmer
Brian Pedersen 8 stemmer.
På valg til bestyrelsessuppleant er:
Aksel Hansen og Svend Akselsen
Begge suppleanter blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
På valg til revisor er:
Lars Nielsen - Genvalg
På valg til revisorsuppleant er:
Villy Lassen.
- Genvalg
8. Eventuelt.
Svend takkede af og undskyldte at der ikke vare taget højde for kampvalg.
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Efter generalforsamlingen ~

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, inviterer til diskussion med et indlæg med titlen:

.

"Hva~ er kommunens vision med landsbyerne? Skal vi nedlægge dem og flytte ind til byen?"
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