Vesthimmerlands Vand
- Spildevands- og drikkevandsforsyning

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.
Tirsdag den 8. september 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand
A/S, Th. Eriksens Vej 28, Farsø.
Deltagere:
Kirsten Moesgård
Jens Lauritsen
Annette Vahlgreen
Rasmus Vetter
Karen Clausager
Poul Vejen
Morten Sandersen
Lars Peter Jensen
Per Nyborg var forhindret i at deltage.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af forrige referat
Revideret betalingsvedtægt
Orienteringspunkter
Næste møde

1. Godkendelse af forrige referat.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2015
Indstilling: At referatet godkendes.
Beslutning: Godkendt som indstillet
2. Revideret betalingsvedtægt.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med muligheden for, at boliger genanvender regnvand til f.eks. toilet og
vaskemaskiner, skal behandlingen heraf medtages i Vesthimmerlands Vand A/S’ betalingsvedtægt, således at der betales vandafledningsbidrag af den vandmængde der
tilledes spildevandsanlægget.
Indstilling: At den reviderede betalingsvedtægt godkendes.
Beslutning: Godkendt som indstillet
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3. Orienteringspunkter.


Kort økonomiopfølgning
Keld Jensen oplyste kort, at resultatet for spildevand er bedre en budgettet,
hvilket dog skyldes periodiseringer, der forventes at udjævnes resten af året.
Ligeledes er resultatet for drikkevand bedre end budgetteret, hvilket skyldes
at de ekstraordinært opkrævede midler til miljø- og servicemål, endnu ikke er
fuldt anvendt. Midlerne vil blive anvendt i 2015. Jens Lauritsen bad om en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.



Trappemodellens påvirkning på vandafledningsbidraget 2015 – 2018
Keld Jensen orienterede kort om, at vandafledningsbidraget er nødt til at stige
fra kr. 30,91 i 2015 til kr. 34,30 i 2018 for bare at holde de samlede indtægter
stabile. Denne indtægt er dog ikke nok i forhold til det øgede behov for investeringer, hvorved vandafledningsbidraget er nødsaget til at stige yderligere.



Nye lokalemuligheder
Jens Chr. Olesen orienterede om, at der har været henvendelse fra udlejere
vedr. forskellige lejemuligheder i Farsø og Løgstør.
Jf. Jens Lauritsen er næste skridt, at udarbejde en kravsspecifikation og derigennem finde de bedst egnede lokaler. Kravspecifikationen skal være klar til
næste møde.



Kommende anlægsinvesteringer
Jens Chr. Olesen nævnte kort, at Vesthimmerlands Vand A/S er i gang med at
revidere anlægsbudget for 2016 på kr. 48.800.000.



Strukturanalyse til fastlæggelse af renseanlægsstrukturen i Vesthimmerlands
Kommune.
Jens Chr. Olesen orienterede om, at Krüger’s strukturanalyse til fastsættelse
af renseanlægsstrukturen er færdig. Rapporten viser at tilstanden på Løgstør,
Stistrup og Aalestrup renseanlæg er ok, mens tilstanden på Aars renseanlæg
er kritisk. Vedr. Aars renseanlæg er der 2 senarier, hvor første senarie er
etablering af nye procestanke og slambehandlingsanlæg, hvilket dog giver udfordringer for plads og miljø samtidig med, at det er en kortsigtet dyr løsning
på ca. kr. 28 mill. Det andet senarie er at overpumpe spildevand fra Aars til
Løgstør renseanlæg via en ny 24-26 km lang ledning til en pris kr. 40-50 mill.
Senarie 2 er den dyreste, men sandsynligvis den bedste løsning på længere
sigt. Bestyrelsen får tilsendt Krüger rapporten.
For bedre at få bearbejdet de kommende anlægsinvesteringer samt
mulighederne for Aars renseanlæg, skal der arbejdes videre hermed
på et temamøde mandag den 26/10 2015 kl. 13.00.

4. Næste møde.
Næste møde afholdes torsdag den 5. november 2015.

Side 2

