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Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 

 

Restaurant Tronborg – Grenåvej 2 

 

14 interessenter mødt. 

 

Formand Henrik S. Møller bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen. 

  

1. Valg af dirigent 

Aage Stenz blev foreslået og valgt. 

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, idet indvarslingen var sket ved nyhedsbrev udsendt i 

januar 2018, med sidste udsendelse den 1. februar 2018. Erindring var i Din Avis den 14. marts 

2018. 

 

Der var ingen indvendinger mod lovligheden af afholdelse af generalforsamling. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Henrik S. Møller fremlagde bestyrelsens beretning og kom bl.a. ind på 

• Udskiftningen af vandværkets SRO-anlæg (styring-regulering-overvågning). Hele forløbet 

herom har været godt og konstruktivt. Leverandøren, Blue Control har ageret meget 

professionelt og løst de udfordringer der har været til vores tilfredshed. Anlægget har været i 

fuld drift siden foråret 2017. 

• Rentvandstanken på Asser Rigs Vej skulle renoveres for dermed at kunne holde mange år 

frem. Tanken er blevet udstyret med dobbelt låg (man åbner yderste låg inden man kan åbne 

det inderste med direkte adgang til drikkevandet) og indvendigt coatet. Ved ibrugtagning 

blev vi hjulpet i gang af et lejet UV anlæg, således vi har været i drift hele tiden med styr på 

kimtallene, som stiger voldsom, når der skal opbygges en ny biofilm i tanken. 

• Driften har kørt upåklageligt året igennem. Verdo havde dog et udfald af længere varighed 

på elforsyningen. Her tog vores nødanlæg over. Anlægget kører på batteri og vi har kapacitet 

til ca. 1,5 timesdrift. 

• Vandkvaliteten i vore boringer er stadig i top. Nyheden i 2017, for nogen, om at pesticider 

trænger ned i grundvandet, herunder det seneste Desphenyl-chloridazon. Vi fik i efteråret 

undersøgt for disse i alt tre stoffer og kontrollen var negativ. Der vil formentlig komme flere 

stoffer frem, som vandværkerne så skal kontrollere for, og der er kun forbrugerne til at 

betale. Så hermed en opfordring til at droppe sprøjten i haven og i stedet bruge knofedt. 

• Vi samarbejder stadig med vandværkerne i Assentoft, Langkastrup og Uggelhuse, som er 

meget tilfredse med dette samarbejde. Assentoft mangler stadig at få udskiftet de sidste 

målere til ultralydsmålere. I fortsættelse heraf har vi indgået en aftale med Langå Vandværk 

om hoasting af data hos Kamstrup. Der er i alt 10 værker i dette samarbejde. Det betyder at 

vi kan hjælpe/supplere hinanden med aflæsningsopgaverne. Det er ligeledes med til at sikre 

vore aflæsningsdata iht. den nye persondataforordning som træder i kraft i foråret 2018. 

• At bestyrelsens opgave drejer sig om at skabe de bedst mulige betingelser for en god og 

sikker vandforsyning, der efterkommer jeres/ejernes behov og ønsker inden for de rammer 
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der kan lade sig gøre, så derfor en opfordring til at komme med ideer eller ønsker i selv har 

eller har hørt om til bestyrelsen. 

• Til slut en tak til bestyrelsen for en god og aktiv indsat til gavn for vores fælles vandværk og 

samtidig en tak til vores bestyrer Michael Mose for et godt og solidt arbejde. 

Beretningen blev herefter sat til debat. Karl Sall spurgte til udgiften til en boring, som fremgik af 

regnskabet. HSM svarede at det var til udskiftning af en defekt tryktransduser og i den forbindelse 

blev pumpen udskiftet. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Aage Stenz gav udtryk for stor tilfredshed med vandet i Kristrup, hvilket der var stor enighed om. 

 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Vandværksbestyreren gennemgik regnskabet og kom bl.a. ind på de ting der er ændrede i forhold til 

sidste år, men også til årsagerne til overskridelser i forhold til budget: 

• Problematikken vedr. over- underdækning, vi må ikke længere have egenkapital. 

• Anlægsbidrag indregnes fremover i resultatopgørelsen mod tidligere et indskud i 

egenkapitalen. 

• Årets resultat, som fremover altid vil være 0 

• Restafskrivning af elinstallationer, da alle elinstallationer blev udskiftet i forbindelse med 

det nye SRO anlæg 

• Ekstra udgifter til analyser og UV anlæg i forbindelse med renovering af rentvandstank 

• Større udgifter til el, da der er elforbrug med for 13 måneder i stedet for 12 

Resultatet blev en underdækning i 2017 på tkr. 378. 

 

Karl Sall spurgte ind til om vi ikke må spare op. MM svarede at det må vi i princippet ikke, 

men vi må lave henlæggelser til konkrete projekter. Der er dog åbnet op for at vi må have en 

vis likvid kapital, men ingen kan fortælles os hvor stor den må være for os. 
 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

Vandværksbestyreren gennemgik principperne for budgettet til udregning af priser. 

 

Ingen bad om ordet til budgettet, som herefter blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af grønt regnskab til orientering 

Vandværksbestyreren orienterede kort om baggrunden for udarbejdelse af grønt regnskab. Det 

fremlagte grønne regnskab blev taget til efterretning. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af 
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a. Bestyrelsesmedlemmerne Henrik S. Møller og Helle Johansen blev genvalgt uden 

modkandidater. 

b. 2 suppleanter til bestyrelsen: Aage Stenz (1. suppleant) og Karl Sall (2. suppleant) blev 

genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Karl Sall spurgte om man ikke i regnskabet kunne ændre teksten bestyrelseshonorar til honorar til 

formand. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Henrik S. Møller takkede til slut dirigenten for indsatsen. 

 

 

 

Referent: Michael Mose 

 

Referatet godkendt af: 

 

 

 

 

Aage Stenz / dirigent   Henrik S. Møller / formand 


