
Referat af Generalforsamling i vandværket d. 20 Marts 2018 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Henrik Persson blev valgt og han konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

Der er i 2017 udpumpet en anelse mindre vand end tidligere. 

Vi har haft et roligt år mht. vandværket, lige på nær nogle mindre drift forstyrrelser enten i form 

af planlagte eller ikke planlagte karakter. 

Formanden orienterede om at bestyrelsen arbejder med planerne for udvidelsen på Danepork, 

hvilket betyder at der for vandforsyningens vedkommende skal ske en udvidelse, herom i punkt 

4. 

Der blev også orienteret om hvorvidt Lihmskov vandværk kunne være interesseret i at modtage 

vand fra vores vandværk, men den snak er indtil videre lagt i bero, da Lihmskov er i dialog med 

Nørup Vandværk. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Regnskab 2017 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

4. Udvidelse af vandværket 

Formanden orienterede omkring vores planlagte udvidelse af vandværket samt etableringen af 

en ny boring. Udvidelsen skyldes at Danepork i åerne fremover får brug for en del mere vand 

end tilfældet er på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen har arbejdet intenst med forskellige 

løsninger igennem det seneste år, og har på generalforsamlingen fremlagt dels en skitse der 

viser de planlagte anlægsinvesteringer samtidig med at der er fremlagt et investeringsbudget. 

Investeringen som den ser ud lige nu andrager ca. 2 mio. kr, hvoraf vi selv kan finansiere de 

400.000.- som er vores egenkapital. (se udleverede investeringsbudget), resten søges finansieret 

af andre veje. 

Bestyrelsen forventer at vi kan holde os indenfor den angivne ramme, men vi har endnu ikke en 

afklaring på hvor placeringen af den nye boring kommer til at være, da Vejle Kommune er med 

inde over den afgørelse, så det kan være med til at forandre vores nuværende forudsætninger i 

enten positiv eller negativ retning. 

Grundlæggende har vi som vandværk en lovmæssig forpligtigelse til at levere vand til vores 

forbrugere. 

Anlægsperioden vil formentligt starte efter sommerferien 2018. 

Generalforsamlingen gav opbakning til at bestyrelsen kan fortsætte sit arbejde. 

 

5. Takster og budget 2018 

Budget 2018 gennemgået og godkendt. 

Takster bibeholdes på 2017 niveau, lige bortset fra vandafgiften pr. m3 til vandværket, den 

kommer til at stige til 4,45.-/m3. Alle takster er godkendt.  

 

6.  Valg til bestyrelsen (på valg er Leo Grønvall og Brian Lund) 

Både Leo og Brian blev genvalgt. 

 

7.  Valg af revisor (på valg er Hanne Hess Jensen) 

Hanne ønskede ikke genvalg. Lotte Tranetoft er valgt. 



 

8.  Valg af suppleant (på valg er Berit Sølund) 

Berit Sølund blev genvalgt. 

 

9.  Eventuelt 

Brian Lund informerede omkring udskiftning af vandmålere i 2018. Alle de berørte forbrugere 

får direkte besked. Frekvensen for udskiftning er fra myndighedernes side ændret til 6 år fra 8 

år. 

Vi tester også for chloridazon i vores vand og der er ikke spor af stoffet  

 

Referent : Brian Lund   


