
 

 

 

Tilfredsstillende årsregnskab for 2019  

Bestyrelsen godkendte koncernens årsregnskab 

for 2019 på et bestyrelsesmøde den 17. april 

2020.  Bestyrelsen anser regnskabet for 

tilfredsstillende. Koncernen er underlagt hvile-i-

sig-selv-princippet og derfor er formålet ikke at 

skabe overskud, men at få forbrugernes pengene 

til at strække sig så langt som muligt. ”Vi 

investerer massivt hvert eneste år for at sikre 

drikkevandet og et bedre vandmiljø. Det skal 

styres, og det er det vi er gode til,” siger 

bestyrelsesformand Helge Albertsen. Han nævner 

klimaprojektet der skal sikre Ringkøbing mod 

fremtidige oversvømmelser som et godt 

eksempel: ”Det koster mange penge her og nu, 

men det sparer os for endnu flere i fremtiden.”  

 

Godkendelse på generalforsamling 19. maj 

Den 19. maj 2020 afholder Ringkøbing-Skjern 

Forsyning ordinær generalforsamling. På 

generalforsamlingen godkendes årsregnskabet og 

en revisor vælges for det kommende 

regnskabsår. Der afholdes ikke valg til 

bestyrelsen, da det foretages hvert fjerde år når 

byrådet konstituerer sig efter kommunalvalget. 

 

Forsyningens vision og FN´s verdensmål 

På generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere 

byrådet om selskabets vision, og hvordan 

selskabet forholder sig til FN´s verdensmål. Helge 

Albertsen glæder sig til at fortælle byrådet om 

tankerne: ”Verdensmålene afspejler det 

bestyrelsen mener, er selskabets fremmeste 

opgave: At bevare de værdifulde og unikke 

grundvands- og naturressourcer vi har her i  

 

kommunen til glæde for både mennesker og 

natur.”  

 

Lalandia: Fra drikkevand til varme 

I februar 2020 kunne Ringkøbing-Skjern Forsyning 

præsentere et nyt forsyningsområde: 

Varmeforsyning til Lalandias Feriecenter og 

badeland i Søndervig. Det er Ringkøbing-Skjern 

Forsynings vandtransmissionsledning langs 

Søndervig Landevej, som via en varmepumpe 

leverer varmen. Strømmen til varmepumpen 

kommer fra vindmøller, så det er 100% grøn 

energi. ”Det er groft sagt gammel teknologi på 

nye flasker, men vi sikrer en gunstig udvikling 

med øget turisme, som går hånd i hånd med 

bæredygtige løsninger.” siger Helge Albertsen og 

uddyber: ”Der er noget smukt ved, at vi kan 

bruge allerede eksisterende infrastruktur til at 

skabe et helt nyt forretningsområde for 

selskabet, og hvor den grønne energiform er den 

økonomisk mest fordelagtige.” 

 

Kloakeringsprojekter 

I de kommende tre år venter store 

kloakeringsprojekter omkring Søndervig. I alt 

omkring 1000 sommerhuse skal kloakeres i 

perioden 2020-2022 ved Lalandia og i Lodbjerg 

Hede. Det er det største antal kloakeringer 

Ringkøbing-Skjern Forsyning har foretaget i så 

kort et tidsrum. 

    

Næste møde  

Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 

18. juni 2020. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S  
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