
 
 
Ejendomsoverdragelse  
I forbindelse med selskabsdannelsen af 
Ringkøbing-Skjern Vand A/S i 2008 og Ringkøbing-
Skjern Spildevand A/S i 2010 blev en lang række 
grunde overdraget fra kommunen til de nye 
selskaber. Efterfølgende har det vist sig, at nogle 
af de grunde, der blev overdraget, ikke havde 
tilknytning til forsyningens drift, og samtidig var 
der nogle grunde, som åbenlyst var relateret til 
forsyningens drift, som ikke var overdraget. I 
samarbejde med kommunen er der fundet en 
fælles model for at rette op på forholdene. Det 
samlede areal, der overdrages fra kommunen til 
forsyningen, svarer således til det samlede areal, 
der overdrages fra forsyningen til kommunen. 
Dermed er det ikke nødvendigt at handle jord 
mellem kommunen og forsyningen. Samtidig med 
overdragelsen af ejendomme tinglyses en række 
af forsyningens anlæg, der er beliggende på 
kommunalt ejet jord.   
 
Søndervig og Kloster vandværker  
Der er indgået en aftale omkring samarbejdet 
med Søndervig og Kloster vandværker om 
levering af rent vand til de to vandværkers 
forsyningsområder. 

Økonomirapportering 2015  
Bestyrelsen blev præsenteret for 
økonomiopfølgningen for 3. tertial 2015, der er 
udgangspunkt for udarbejdelsen af selskabernes 
årsrapporter for 2015. Økonomiopfølgningen 
viser generelt tilfredsstillende resultater i alle 
selskaber. Dette må dog ikke på nuværende 
tidspunkt tages som udtryk for de endelige 
resultater i selskabernes årsrapporter, der 
foreligger til de ordinære generalforsamlinger i 
maj måned.  

 
 
Salg/udleje af ejendomme  
Ringkøbing-Skjern Forsyning har en række 
administrations- og driftsfaciliteter, som ikke  
længere anvendes efter, at virksomheden blev 
samlet i Skjern. Disse faciliteter er blevet gjort 
klar til udlejning og annonceres i avisen og på 
internettet. Herudover er Holmsland vandværk i 
Kloster sat til salg.  

Indvielse af Aquatarium  
Der planlægges officiel indvielse af Aquatarium 
den 2. maj med deltagelse af Miljø- og 
Fødevareministeren samt borgmester Iver 
Enevoldsen. I forbindelse med den officielle 
indvielse vil offentligheden blive inviteret til 
åbent hus via annoncering i lokale aviser samt 
Forsyningens hjemmeside.  

Skjern Renseanlæg  
Arkitekt Bo Christensen præsenterede 
bestyrelsen for sit idéoplæg til FLOW Skjern med 
tankerne omkring den ”Grønne Korridor” og 
anlæggelsen af en folkepark, hvor bl.a. det 
nedlagte Skjern Renseanlæg indgår som et 
væsentligt element. Bestyrelsen fandt tankerne 
bag projektet meget interessante og ser positivt 
på realisering af projektet.  

Fraværsstatistik  
Bestyrelsen blev præsenteret for selskabets 
fraværsstatistik for 2015. Sygefraværet er fortsat 
på et relativt lavt niveau sammenlignet med en 
række øvrige forsyninger, som selskabet 
sammenligner sig med.  
 
Næste møde 
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
20. april 2016. 
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