
Generalforsamling mandag den 6. marts 2017, kl. 19.15 hos Anne Marie.  

Fremmødte 34, inkl. bestyrelsen, der nød en dejlig middag inden generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 

Formanden Ole Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Hans Kirk blev valgt til dirigent, der 

kunne konstatere, at alle formaliteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, var 

overholdt.   

 

2. Bestyrelsens beretning 

Udpumpede vandmængder i 2016 er 84.765 m³. Hos forbrugerne er der målt et forbrug på 79.385 

m³. Det svare til et spild på 5.380 m³, eller 6 % spild, som er inden for de max. 10 %, der må være. 

Elforbruget i 2016 var på 50.335 kWh. 

I april gik vores grundvandspumpe i stykker, det medførte at vi måtte kobles på Strømmens 

vandværk i nogle dage, indtil vi fik monteret en ny pumpe. Den gamle pumpe kunne godt betales, 

at reparere, så vi har den til at ligge som reserve. Det medførte en omkostning på kr. 80.000,- ekskl. 

moms. 

 

2016 var også året, hvor vi har kørt et helt år med de nye elektroniske målere, der blev monteret i 

2015. Vi kan kun sige, at de fungere som de skal. Jørn og Ole J. køre rundt hvert kvartal og 

fjernaflæser målerne. Her bliver det kontrolleret om der har været læk i den forudgående periode. 

Hvis dette har været tilfældet, kontaktes den pågældende forbruger, lækagen kan repareres. 

 

I 2016 valgt bestyrelsen at opsige samarbejdet med kasserer Poul Verner Hansen, da vandværket 

kunne opnå en betydelig besparelse på lønomkostninger, ved at lade Microwa udføre arbejdet. 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til Poul Verner Hansen for hans arbejde som kasserer igennem 34 år. 

 

I 2016 fik vi udført asfaltslidlag på Vejlevej, Fredericiavej og Koldingvej og der blev også lagt slidlag 

ved 18 skydeventiler, der blev udskiftet i 2012. 

 

I 2017 vil vi i musikkvarteret begynde med at ændre stopventiler, som 4 huse i dag er fælles om. 

Fremover skal hvert hus have hver deres egen stophane, og der udskiftes fra jernrør til PE-rør. Vi vil 

i løbet af de næste år, udskifte alle stopventilerne på de veje, der har fælles stopventil. 

 

Der er udført de obligatoriske vandanalyser. 2 analyser på vandværket, hvor der blev analyseret for 

pesticider og organisk mikroforurening. Desuden blev udtaget 2 prøver på ledningsnettet, hos 

tilfældig udvalgte forbruger, hvor der blev analyseret for bl.a. coli, kimtal og jern. Alle analyserne 

overholdt kravværdierne fra miljøministeriet.  

Vandets hårdhed er 16 dH i 2016. Bestyrelsen vil undersøge om der findes en kalkknuser, der kan 

monters på vandværket og om den virker, og hvor meget den koster. Vi vil være sikker på, at det 

har noget effekt, inden vi investerer i en. 

 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 



3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 

Ole Skouboe gennemgår regnskab fra 2016. Årets resultat blev på 110.000 kr. Overdækning til 

indregning i kommende års priser udgør 2.380.261 kr. pr. 31/12 – 2016. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2017 

Ole Skouboe fremlægger budget for 2017. Omsætningen budgetteres til 902.000 kr., med følgende 

takster. Den faste årlige afgift er 600 kr. pr. forbruger, og prisen pr. m³ vand er 7,00 kr. 

Omkostningerne ekskl. afskrivning 692.000 kr. Budgetteret resultat forventes at blive 200.000 kr. 

 

Der blev spurgt ind til, om vandværkets aktiver bliver afskreven, og hvorledes de afskrives. Ole 

Skouboe forklarede principperne for afskrivning af de enkelte anlægsaktiver, der afhængig af typer 

har forskellige levetider. 

Endvidere ønskede en forbruger belyst, hvorledes honoreringen af Microwa flyttes fra 

produktionsomkostningerne til administrationsomkostninger i resultatopgørelsen i 2017. Ole 

Skouboe forklarede, at der var kommet en ny årsregnskabslov for forsyningsselskaber, der havde 

medført en række ændringer i regnskabet. 

En forbruger havde et spørgsmål til de elektroniske målere, og om manuel aflæsning ikke skulle 

udføres mere. Det skal det ikke, da Ole J. og Jørn fjernaflæser alle målere hvert kvartal, og disse 

målinger bruges til opkrævning af vandafgiften. 

     

Der regnes med de samme takster for 2018. 

 

Budget for 2017 blev taget til efterretning, og taksterne for 2018 blev godkendt.  

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år af gangen. 

På valg er Ole Jensen, Hans Kirk og Carsten Lybech. 

Ole Jensen ønsker genvalg og blev valgt. 

Hans Kirk og Carsten Lybech ønsker ikke genvalg. 

Der skulle derfor vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen forslå Poul Erik Nedergaard 

og Søren Skipper Møller, der blev valgt. 

Suppleant for bestyrelsen er valgt for et år af gangen. 

Jørn Johansen er suppleant og ville gerne modtage genvalg. Jørn blev valgt. 

 

6. Valg af revisorer og suppleant 

Revisorer og revisorsuppleant er valgt for et år af gangen. 

Revisorer er Jane Braad og Rolf Pedersen, og de ville begge gerne fortsætte. De blev begge valgt. 

Revisorsuppleant er Poul Erik Nedergaard, men kunne ikke vælges, da han blev valgt til bestyrelsen. 

Ny revisorsuppleant blev Carsten Lybech.  

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ændring af vedtægter §8: 

§8 Generalforsamling 



Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære. sker med mindst 8 dages 
varsel ved annoncering i en lokal avis, og ved særskilt meddelelse til hvert medlem med angivelse af 
dagsorden. 

Ændres til: 

§8 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære. sker med mindst 8 dages 
varsel ved annoncering i en lokal avis, og på Vorup Vandværks hjemmeside med angivelse af 
dagsorden. 

Der kom en række forslag om at indskrive én bestemt dag til afholdelse af vandværkets 
generalforsamling, f.eks. sidste tirsdag eller onsdag i marts måned. Helst tirsdag og onsdag for at 
undgå Påsken. Et forslag gik på at indkalde til generalforsamling via en sms-service. Alle gode 
forslag, der vil blive overvejet. 

Der var 23 forbrugere af de fremmødte, der stemte for vedtægtsændringen. Ændringen kunne dog 
ikke vedtages, da vedtages kræver et flertal på 2/3 af alle forbrugere, eller indkaldelse af en 
ekstraordinær generalforsamling.  

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er udsendt med indkaldelse af ordinær 
generalforsamling. Denne afholdes den 20.marts 2017, kl. 18.00 ligeledes hos Anne Marie.  

8. Eventuelt. 

Èn forbruger ville gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelse for en professionel og 

ansvarlig ledelse af Vorup Vandværk, hvilket bestyrelse selvfølgelig var taknemlige for. 

Ole J. sluttede generalforsamlingen med at takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer Carsten 

Lybech og Hans Kirk for deres gode arbejde i vandværkets bestyrelse.  

Carsten har været med siden 26. marts 2011, hvor han blev valgt som suppleant, og blev 

bestyrelsesmedlem den 25. marts 2015. Ole overrakte en lille gave til Carsten som tak 

arbejdsindsatsen. 

Hans blev valgt ind i bestyrelsen den 17. august 1966, og har dermed været med i bestyrelse i 51 år. 

Ole takkede Hans for hans store og flotte arbejdsindsats igennem de mange mange år. Hans fik en 

flaske med vandværkets friske vand og et gavekort, som Hans kan nyde sammen med Britt i 

fremtiden. 

Ole J. takkede de fremmødte på generalforsamlingen og takkede dirigenten. 

   


