
 
 
Årsrapporter 2016   
Årsregnskaberne for 2016 for selskaberne i 
koncernen Ringkøbing-Skjern Forsyning udviser et 
tilfredsstillende driftsresultat i alle selskaber, og 
bestyrelsen har udtrykt tilfredshed med årets 
resultat1. 

Året 2016 udviste også tilfredsstillende nøgletal 
på produktionssiden. Salget af vand steg en 
smule i 2016, mens mængden af ledningsført 
spildevand faldt lidt i forhold til 2015. Der var 
ligeledes en lille stigning i antallet af tilsluttede 
vandkunder i 2016. Vandtabet steg fra 4,9% i 
2015 til 7,1% i 2016, og er tilbage på samme 
niveau som i 2014. 

Regnskaberne forventes endeligt godkendt på 
selskabernes ordinære generalforsamling den 16. 
maj.   
 
Generalforsamling 
Der afholdes ordinær generalforsamling i 
selskaberne i Ringkøbing-Skjern Forsyning-
koncernen tirsdag den 16. maj kl. 17.00 i 
umiddelbar forlængelse af byrådsmødet denne 
dag.   
 
Forbrugervalg 2017  
I perioden 27. juni - 7. november 2017 afholdes 
der valg af forbrugerrepræsentanter, som skal 
indtræde i Ringkøbing-Skjern Forsynings 
bestyrelse pr. 1. januar 2018. Der skal vælges 2 
forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter.  

 

                                                           
1 Inkluderer ikke årsregnskabet for Bioenergi Vest A/S. 
Selskabet er ejet sammen med Vestjysk 
Landboforening, og ledes af en anden bestyrelse.  

 

 
Opstillingsperioden til valget starter den 27. juni, 
hvorefter alle forbrugere i vandselskaberne i 
Ringkøbing-Skjern Forsyning har mulighed for at 
stemme fra den 8. september og frem til 
valgperiodens afslutning den 7. november. 
Valget annonceres i dagspressen fra slutningen af 
juni måned, ligesom der løbende vil blive 
orienteret om forbrugervalget på 
www.rsforsyning.dk.  
 
Ny bestyrelse fra 1. januar 2018  
I forbindelse med, at der afholdes kommunalvalg 
i efteråret 2017, skal der vælges en ny bestyrelse 
til at stå i spidsen for Ringkøbing-Skjern 
Forsynings selskaber fra den 1. januar 2018. Den 
nye bestyrelse vil bestå af politisk udpegede 
bestyrelsesmedlemmer, som vælges af det nye 
Byråd efter kommunalvalget, de to 
forbrugerrepræsentanter, der får flest stemmer 
ved forbrugervalget som omtalt ovenfor, samt tre 
medarbejderrepræsentanter, som Ringkøbing-
Skjern Forsynings medarbejdere vælger i 
efteråret 2017.   
  

 
Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
14. juni 2017. 
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