
 
 
Bioenergi Vest A/S  
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har i maj måned 
erhvervet de resterende 0,5% af aktiekapitalen i 
Bioenergi Vest A/S fra Vestjysk Landboforening. 
Ringkøbing-Skjern Forsyning er herefter eneejer 
af selskabet, og på en ekstraordinær 
generalforsamling i Bioenergi Vest A/S den 28. 
maj blev samme bestyrelse indsat i Bioenergi 
Vest A/S som i Ringkøbing-Skjern Forsyning-
koncernens øvrige selskaber. 

 

Administrationsgebyr   
Fra 1. januar 2019 indfører Ringkøbing-Skjern 
Forsyning et administrationsgebyr på 10 kr. på 
hver betaling. Da der er fire aconto-afregninger i 
løbet af et år vil det for langt de fleste kunder 
betyde 40 kr. om året. Gebyret opkræves hos alle 
kunder og dækker en del af Forsyningens 
omkostninger til afregning af kunderne. Gebyret 
varsles til hver kunde i forbindelse med 
udsendelsen af 3. og 4. aconto i 2018.   

 
Sponsorpolitik  
Bestyrelsen vedtog at videreføre den 
sponsorpolitik, som hidtil har været gældende i 
Ringkøbing-Skjern Forsyning. Virksomheden vil 
derfor heller ikke i fremtiden yde sponsorater 
eller støtte til projekter uanset formål. 
Lovgivningen på vand- og spildevandsområdet er 
meget stram på det område, og tillader som 
udgangspunkt ikke, at der anvendes midler til 
reklamer og sponsorater.  
 

 

 

Drikkevandskapacitet 
Den seneste tids tørke har givet store 
udfordringer for mange vandværker. Selvom 
forbruget i Ringkøbing-Skjern Forsynings 
forsyningsområde har været en del højere end 
normalt på grund af tørken, har det ikke givet 
anledning til problemer for 
drikkevandskapaciteten i området. Det skyldes 
primært, at Forsyningens fire store vandværker 
er forbundet i et stort netværk, hvilket gør 
vandforsyningen meget robust og samtidig i 
stand til at levere store mængder vand til 
forbrugerne. 

 
Driftsrapport 
Driftsledelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning 
udarbejder i forbindelse med de fleste 
bestyrelsesmøder en rapport over virksomhedens 
driftsaktiviteter. Bestyrelsen har besluttet, at 
rapporten fremover udsendes som et bilag til 
bestyrelsens nyhedsbrev. Den aktuelle 
driftsrapport kan læses her:  
 
Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
13. september 2018. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S  
 
Nyhedsbrev nr. 32, Orientering fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018  
 

https://www.rsforsyning.dk/app/webroot/uploads/Driftsrapport%20pr%2018-06-2018.pdf

