
Referat af Generalforsamling i vandværket d. 4. April 2022 

 

1. Valg af ordstyrer. 

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

has synsvinkel. Formanden havde dog følgende kommentar: 

Formanden orienterede om at der var 7 ejendomme som ved en fejl ikke havde fået 

indkaldelsen, herunder 3 ejendomme der er ejet af Danepork og 4 ejendomme derudover. Disse 

ejendomme blev forud for generalforsamlingen kontaktet med henblik på at få lovlig gjort en 

afholdelse af generalforsamlingen. De 3 ejendomme under Danepork og 3 af de øvrige 

ejendomme har sagt god for en afholdelse. Formanden indstiller til generalforsamlingen at 

generalforsamlingen afholdes i henhold til indkaldelsen, og dette blev bakket op af 

generalforsamlingen, som hermed er lovlig. 

 

2. Formandens beretning. 

Vi har haft et roligt år i vandværket. Der har været 1 mindre udfald, som ikke har påvirket 

forbrugerne i væsentlig grad. 

Bestyrelsen har arbejdet med borings nære beskyttelses områder (BNBO) i den sidste periode. 

Disse forhold skal være tilendebragt inden 1. Januar 2023 (myndighedskrav) 

Den økonomisk kompensation med et par lodsejere ifm randzoner ved vores nye vandboring 

(BNBO) er tilendebragt, men vi mangler stadig at udfærdige det skriftlige materiale. 

Bestyrelsen arbejder også videre med planerne omkring en lednings-sammenkobling med Nørup 

vandværk, så vi gensidig kan være sikret i forbindelse med større nedbrud, dette pågår. 

Bestyrelsen har også haft forhandlinger med Ravning vandværk som gerne vil købe vand hos 

os, men kun som en enkelt forbruger, altså de afregner selv overfor deres forbrugere, så vi har 

ikke noget med deres infrastruktur at gøre. De tilkobles med en måler ved aftapningsstedet, og 

afregnes efter dette forbrug. Bestyrelsen har vedtaget at dette implementeres hurtigst muligt. 

Ligeledes har bestyrelsen arbejdet med planer omkring en lednings-sammenkobling med 

Bredsten vandværk, så vi gensidig kan være sikret i forbindelse med større nedbrud, dette pågår. 

 

Bestyrelsen arbejder også med en digitalisering af vores ledningsnet, hvilket bliver et lovkrav. 

 

Formandens beretning blev hermed godkendt. 

 

3. Regnskab 2021 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

4. Takster og budget 2022 

Budget 2022 gennemgået og godkendt. 

Alle takster er godkendt.  

 

5.  Valg til bestyrelsen (på valg er Brian Lund & Leo Grønvall) 

Brian Lund og Leo Grønvall er genvalgt. 

 

6.  Valg af revisor  

Henrik Persson er genvalgt. 

 

7. Valg af revisor suppleant 

Lisbeth Lomholt er genvalgt 



 

8.  Valg af suppleant  

Carsten Jensen er genvalgt. 

 

9. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag indmeldt 

 

10.  Eventuelt 

       Intet forelagt. 

 

  

Referent : Brian Lund   


