Generalforsamling for Vorup Vandværk a.m.b.a. den 26. marts 2019, hos Anne Marie. Der var 33
fremmødte, inkl. bestyrelsen. Ole tog flere foto på generalforsamlingen til Vandværkets hjemmeside,
med accept fra de fremmødte.
1. Valg af dirigent
Formand Ole Jensen bød velkommen til generalforsamlingen.
Hans blev valgt, og han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
I kalenderåret 2018 er der udpumpet 82.727 m³ og i samme periode er der hos forbrugerne målt et
salg på 81.481 m³.
Det giver et spild på 1.116 m³, hvilket svare til 1.34 %, der er under det tilladte grænse på 10 %
Elforbruget i 2018 var på 47.344 kWh.
Der er brugt 1.912 m³ til filterskyllevand.
I 2017 begyndte vi med at ændre stopventiler, hvor 4 huse er fælles om én stopventil. Der etableres
i stedet én stopventil til hvert hus, og stikledningerne udskiftes fra jernrør til PVC-rør. Vi har i 2018
fået udskiftet alle stopventiler Lutvej og monteret enkelte manglede stopventiler på Klarinetvej og
Fagotvej.
Bestyrelsen har indkøbt kalkknuser fra Lagur, som Claus fra Lagur lige har fortalt om.
Vi fik renoveret mure på vandværket, fik etableret bundfældningstank og nedsivningsanlæg til
filterskyllevandet, der medfører store besparelser for vandværket i vandafledningsbidrag.
Der er udført de obligatoriske vandanalyser. 2 analyser på vandværket, hvor der analyseres for
pesticider og organisk mikroforurening, samt 2 på ledningsnettet hos tilfældig valgte forbruger,
hvor der blev analyseret for bl.a. coli, kimtal og jern. Alle analyserne overholdt kravværdierne fra
miljøministeriet, og resultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside.
Vandets hårdhed er 18 dH i 2019, men vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal indstilles til en
hårdhed på 8-10 dH pga. kalkknuser.
Der har været et par ledningsbrud, og vi har også været udsat for strømsvigt, så vi af denne grund
ikke har kunne levere vand, før vi fik strøm igen.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
Ole Skouboe gennemgik regnskab fra 2018. Årets regnskab blev på 200.000 kr. Overdækning til
indregning i kommende årspriser udgør 2.302.413 kr. pr. 31/12-2017.
Ekstrakt af årsrapport 2018, kan ses på vandværkets hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for 2019 og taksblad for 2020
Ole Skouboe fremlagde budgettet for 2019. Omsætningen budgetteres til 1.056.000 kr., med
følgende takster: den faste årlige afgift er 600 kr. pr. forbruger, og prisen pr. m³ er 7,00 kr.
Omkostninger er 437.000 kr. Budgetteret resultat forventes at blive 392.500 kr.

Der regnes med samme takster for 2020, som for 2019.
Budget for 2019 blev taget til efterretning, og taksterne for 2020 blev godkendt.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
På valg er Ole Jensen, Søren Skipper Møller.
Ole Jensen (ønsker genvalg)
Søren Skipper Møller (ønsker genvalg). Begge blev valgt.
Suppleant for bestyrelsen er valgt for et år ad gangen.
Svend Aage Friis (ønsker genvalg) - genvalgt.
6. Valg af revisorer og suppleant
Revisorer og revisorsuppleant er valgt for et år ad gangen.
Revisorer er Jane Braad og Rolf Pedersen (ønsker genvalg) – blev genvalgt.
Revisorsuppleant er Carsten Lybech (ønsker ikke genvalg).
Knud Erik Jensen, Obovej 2, blev valgt.
7. Behandling af indkomne forslag (ingen modtaget)
8. Eventuelt.
Der var ønske om en løbende aflæsning af vandmåler. Bestyrelsen undersøger om der findes en
løsning hos leverandøren Kamstrup.

