
Vorup Vandværk A.M.B.A. 

Ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.00 hos Anne Marie. Der var 15 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Formand Ole Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Niels Peter Gudmundsen blev valgt 

til dirigent, og han kunne konstatere, at alle formaliteter i forbindelse med afholdelse af 

generalforsamlingen, var overholdt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

I kalenderåret 2021 er der udpumpet 88.836 m³. Hos forbrugerne er der målt et forbrug på 85.997 

m³, og der blev brugt 2.009 m³ til at returskylle sandfilteret med. Dette svare til et spild på 2.819 

m³ eller 3.19 %. Spildet er indenfor de 10 %, som er den tilladelige grænse for vandspild. 

Elforbruget i 2021 var på 53.648 kWh. 

Vi har fået lavet de obligatoriske vandanalyser, som tages på vandværket, og på ledningsnettet hos 

udvalgte forbrugere. 

Alle analyser overholdt kravværdierne fra miljøministeriet. 

 Vi fik i 2021 lavet ny boring. Boringen blev taget i brug i december 2021, og den kører super. 

Der var nogle vanskeligheder under vejs, svært at bore, borehullet faldt sammen, men det lykkes til 

sidst at få en god boring. Vi har valgt at beholde den gamle boring, således at vi blander vandet fra 

de 2 boringer. Samtidig har vi muligheden for at selv at klare vandforsyningen, i tilfælde af der går 

en pumpe i stykker.  

På Kantatevej 3-27, 29-53, 55-79, dvs. de 3 veje på venstre side af fordeler vejen, blev der lavet 

stophaner på de 2 første veje, mens den sidste blev udsat til dette forår. Vi har desuden planlagt at 

tage de sidste 3 veje på højre side med i år, således vi bliver færdige på Kantatevej. 

 Der har været nogle vandskader, som er blevet udbedret. 

 

 Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Revisor Ole Skouboe fra revisionsfirmaet Dansk Revision, gennemgik regnskabet fra 2021. Årets 

resultat blev på 0 kr. efter indregning af underskud på kr. 41.803. Overdækning til indregning i 

kommende års priser udgør 1.856.705 kr. pr. 31/12- 2021. 

Ekstrakt af årsrapport 2021, kan ses på vandværkets hjemmeside. 

 

Gennemgang af regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

 

 

 



4. Fremlæggelse af budget for 2023 – samt takstblad 2023 

Ole Skouboe fremlagde budget for 2023. Omsætningen budgetteres til 1.194.000 kr. efter tillæg af 

underdækning på 68.000 kr., med følgende takster: den årlige faste afgift er 600 kr. ekskl. moms 

pr. forbruger, og prisen pr. forbrugt m³ er 7,50 kr. ekskl. moms. 

Omkostninger er 894.000 kr. Der budgetteres med en henlæggelse på 300.000 kr. 

Der regnes med en stigning på kr. 0,50 ekskl. moms for prisen pr. m3 på taksten for 2023, i henhold 

til taksten i 2022. 

Budget for 2023 blev taget til efterretning, og taksterne for 2023 blev godkendt. 

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen. 

På valg er Niels Peter Gudmundsen, Ole Søby og Steffen Kløve 

Niels Peter Gudmundsen ønskede genvalg og blev valgt. 

Ole Søby ønskede genvalg og blev valgt. 

Steffen Kløve ønskede genvalg og blev valgt. 

Suppleant for bestyrelsen er valgt for et år ad gangen. 

Svend Aage Friis ønskede genvalg og blev valgt. 

 

6. Valg af revisor og suppleant 

Revisor og revisorsuppleant er valgt for et år ad gangen. 

Revisor er Rolf Pedersen. 

Allan Frederiksen stiller op som revisor og blev valgt 

Leif Larsen blev valgt som revisor suppleant 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkommende forslag. 

 

8. Evt. 

Der blev spurgt til erfaringer med den installerede kalkknuser på vandværket. Ole J. forklarede 

hvorledes kalkknuseren fungerer ved at pulverisere kalken, således kalken ikke bindes på 

overflader, armaturer, hårde hvidevare og andre installationer. Kalken forsvinder ikke fra det 

udpumpede vand, men tilbagemeldingerne fra forbrugerne er, at kalken fjernes nemmere efter 

kalkknuseren, er installeret. 

 

Det blev spurgt til vandværkets takster i forhold til andre vandværker. Ole J. kunne oplyse, at 

Vorup Vandværk’s takster ligger omkring middel taksten i hele kommunen. Ole Skouboe vurderede 

taksterne under middel i forhold til de takster, han havde kendskab mere regionalt.   

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


