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Referat fra generalforsamlingen torsdag den 24. marts 2011 kl. 19.00 
 
Kristrup Selskabslokaler – Byvænget 9 
 
20 interessenter mødt. 
 
Formand Palle Laugesen bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen. 
  

1. Valg af dirigent 
Knud Spangsø blev foreslået og valgt. 
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, idet indvarslingen var sket ved nyhedsbrev udsendt i 
januar 2011, endvidere havde der været en erindring i Vorup-Kristrup Ugeavis den 10. marts 2011. 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Igen har det været et år som så mange andre med en stabil og sikker drift.  

En sådan indledning vil i mange andre virksomheder være et udtryk for stilstand eller måske 

oven i købet tilbagegang. Hos Kristrup Vandværk, og mange andre forsyningsvirksomheder, betyder 

det at vi har leveret en vare i høj kvalitet, i den ønskede mængde, på det ønskede tidspunkt og til den 

aftalte pris. Det er lige præcis det, vi er her for, så hvis vi glemmer den jyske trang til at underdrive 

et øjeblik vil jeg påstå, at på Kristrup Vandværk går det fantastisk godt.   

Lad os prøve at se lidt på de faktuelle ting.  

M.h.t. renovering af vores net har vi renoveret en del af Vennelystvej fra Holmsgårdsvej til Rs. 

Hougårds Vej, hvor 2 hovedledninger er udskiftet til en enkelt.  

Der har hen over året været 7 brud p.gr.a. det meget kolde vejr og en af dem var en frostsprængt 

måler i en uopvarmet bygning. 

På værkerne har vi gennemført nogle mindre forbedringer. På Asser Rigs Vej har vi ført 2 boringer 

op til terræn. Ikke fordi der var problemer med dem i de brønde hvor de var, men udelukkende for at 

eliminere risikoen for forurening fra disse, gamle brønde. Derudover er der foretaget andre, mere 

æstetiske/praktiske forbedringer.  

I årets løb har vi udskiftet en brandhane p.gr.a. frostskade.  

Nøgletal:  

Udpumpet vandmængde:  173.740 m3 

Solgt vandmængde:  158.046 m3 

Skyllevand:        1.037 m3 

Tab:      14.657 m3 ~ 8,4 %  

Det højere tab skyldes til dels de 7 brud. 

 

M.h.t. året økonomiske resultat ender vi med et resultat der ca. 60.000 kr. dårligere end budgettet.  

Det er andet år i træk vi kommer ud med et mindre underskud og som jeg sagde sidste år er det ikke 

godt nok, men set i lyset af vores økonomi i øvrigt, med en meget stor egenkapital, at en del af det 

dårligere resultat skyldes et lavere salg og den anden del skyldes nogle udefra kommende 

omkostninger er det ikke er det slet ikke så dårligt endda. Det økonomiske resultat har vores fulde 

bevågenhed og i bestyrelsen vil vi foretage de nødvendige justeringer for at ende på et resultat på 
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omkring 0 kr. Vi er jo en hvile-i-sig-selv-virksomhed og skal derfor, over en årrække, ende i et 

nulresultat. 

 

… og nu til lidt af det særlige der er sket i årets løb. 

Som det blev nævnt sidste år har bestyrelsen haft nogle strategiske overvejelser omkring Kristrup 

Vandværks fremtid. Kristrup Vandværk har en god økonomi, vand i en høj kvalitet og et højt teknisk 

niveau så der er ingen trusler mod vores eksistens, hverken på kort eller lang sigt. Vi er derimod 

overbeviste om, at det fremover vil blive vanskeligere at drive vandforsyninger og at der derfor vil 

være åbenlyse fordele ved at samarbejde. Herigennem kan man udvikle en dybere kompetence på 

alle de forskellige områder der udgør driften af et vandværk og tiltrække kvalificerede personer til 

drift og bestyrelser.  

Som vi også nævnte, havde vi på daværende tidspunkt allerede lavet en administrationsaftale med 

Uggelhuse Vandværk og siden da er det lykkedes også at lave en aftale med Langkastrup Vandværk. 

Begge værkers administration er nu implementeret hos os. Vi fornemmer at der er en stor tilfredshed 

med den ydelse vi leverer til de pågældende værker. I det kommende år vil vi arbejde videre med at 

etablere samarbejder med andre vandværker.  

Igennem Vandrådet, der er et forum for vandværkerne i Randers Kommune, er vi blevet 

opmærksomme på, at Randers Spildevand A/S ønsker at tage afregning af spildevandsafgiften 

”hjem” som de kalder det. Det har vi jo gjort i mange år, siden 1993, og det virker jo på alle måder 

logisk at det lokale vandværk håndterer den opgave når man nu alligevel servicerer kunderne. 

Grunden til at jeg nævner det er at vi modtager en betaling på 63.000 kr. Det er jo ikke sådan at vi 

direkte har et overskud på denne opgave, men indirekte betyder det, at vi kan udnytte vores kapacitet 

bedre og derigennem ses aktiviteten på bundlinjen. Det er selvfølgelig surt, men for os er det 

desværre blot et spørgsmål om at tage det til efterretning. Sådan er vores rammebetingelser lige nu 

og det kan hverken vi eller Vandrådet ændre på. 

Til slut vil jeg nævne at bestyrelsen på næste generalforsamling vil fremsætte et forslag om, at vi 

ændrer organisationsform fra I/S til A.m.b.a. Vi gør det efter anbefaling af vores brancheforening 

FVD, der begrunder det med at et I/S fremover, hvis vi bliver omfattet af den nye vandsektorlov, 

skal indberette interessenternes CPR/CVR numre til Skat. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen, vores driftsbestyrer Michael Mose samt alle 

vore andre samarbejdspartnere for det fine samarbejde henover året. Jeg vil også gerne takke de, der 

velvilligt stiller op som revisorer og suppleanter til bestyrelsen. 

 
Beretningen blev herefter sat til debat. Kun en enkelt forbruger bad om ordet til samarbejde, har det 
været overvejet at samarbejde med Verdo. Formanden svarede at det formentlig ikke var aktuelt, 
alene af den årsag at Verdo er så meget større end os. Beretningen blev herefter enstemmigt 
godkendt. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Vandværksbestyreren gennemgik i korte træk årsagerne til underskuddet på kr.60.356, hvorefter 
regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

Vandværksbestyreren gennemgik principperne for budgettet og de efterfølgende udregnede priser. 
 
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 
5. Fremlæggelse af grønt regnskab til orientering 

Det fremlagte grønne regnskab blev taget til efterretning. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

 
7. Valg af 

a. Bestyrelsesmedlemmerne Palle Laugesen, Jonna Styhm og Jens-Erik Thomsen blev alle 
genvalgt 

b. 2 suppleanter til bestyrelsen: Leif Gindesgaard og David Svendsen blev valgt. 
 

8. Valg af 
a. Nyvalgt bilagskontrollant blev Lasse Rasmussen. 
b. Suppleant for bilagskontrollant: Knud Spangsø 

 
9. Eventuelt 

Formanden Palle Laugesen tog her ordet og takkede dirigenten og afsluttede hermed 
generalforsamlingen. 
 
Referent: Michael Mose 
 
Referatet godkendt af: 
 
 
 
 
Knud Spangsø / dirigent   Palle Laugesen / formand 


