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Referat fra bestyrelsesmødet den 26. august 2020 

 

Til stede:  

Henrik S. Møller – HSM 

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard - LG 

 Helle Johansen – HJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 Jan Østergaard, Krüger deltog under Pkt. 4 

 

 

1. Underskrift af protokol 

Protokol godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

1. VPU 

HSM orienterede om VPU, herunder at der er generalforsamling den 31. august 2020. MM 

opfordrede til at deltage og evt. stille op til bestyrelsen, da vi jo er bidragydere i første 

omgang. HSM udtræder jo af bestyrelsen. HSM, JET & LR deltager i generalforsamlingen. 

Yderligere 3 vandværker, Øster Velling, Sdr. Borup og Vorup, har meldt sig ind. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

2. Havneadgangsvej 

HSM orienterede om den politiske proces. MM gennemgik de to forslag der var i spil, men 

ingen ændring i forhold til adgangsvej via Clausholmvej. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

3. Status på skattepligtigt selskab 

Danske Vandværker har stillet en række spørgsmål til Energistyrelsen og har møde med dem 

i dag. Når dette er afklaret vil de vende tilbage med en rådgivning. Danske Vandværker er 

enige med os i at eksisterende vedtægter ikke er til hinder for stiftelse af et datterselskab. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 
3. Beslutning vedr. udhæng over port og sidebeklædning på carport – bilag 7 & 8 

MM har indhentet pris på udhæng (kr. 12.000, -) og på sidebeklædning på carport (kr. 

12.500, -). 

 

Beslutning: begge dele kan sættes i gang nu. 

 
 



4. Beslutning vedr. ledningsnet model – bilag 9 

Jan Østergaard fra Krüger gennemgik hvad man kan bruge modellen til. Bestyrelsen stillede 

opklarende spørgsmål. Efter Jan havde forladt bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen fordele og 

ulemper med MM, herunder opdeling af forsyningsområdet i sektioner, dimensionering af 

ledningsnet, tryk i dyrekvarteret, måske kan investering i trykforøgeranlæg til dyrekvarteret undgås. 

 

Beslutning: ledningsnet model anskaffes. 

 

5. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 10 

MM gennemgik det udsendte materiale. 

 

Orienteringen taget til efterretning 

 

6. Økonomi 

1. regnskab 2. kvartal 2020 – bilag 11 

MM gennemgik kort enkelte punkter i regnskabet, bl.a. at faste afgifter og salg af vand er à 

conto beløb, at udgifter til de uheld der sker på gammelt ledningsnet ved renovering tages 

over driften og om udgiften til de rustfrie prøvetagningsstationer. 

 

Taget til efterretning 

 

2. Takstbudget 2021-2025 – bilag 12 

MM gennemgik takstberegningen. Det betyder at m3 prisen stiger med kr. 0,24. Årsagen 

hertil er at vores største forbruger flytter efter sommerferien. En stigning på kr. 23,- om året 

for en gennemsnitsforbruger. 

 

Takstbudget godkendt. 

 

3. Investerings- & anlægsplan 2021-2031 – bilag 13 

MM orienterede om de enkelte punkter i 2021. Hvis det ender med at vi ikke skal etablere 

trykforøgeranlæg, kan vi begynde en proces med ekstern rådgiver med henblik på etablering 

af nyt vandværk på Asser Rigs Vej 52 til erstatning for Gl. Clausholmvej og påbegynde en 

rydning af grunden for træer og buske. 

 

Investerings- & anlægsplanen godkendt. 

 

4. Takstblad 2021 – bilag 14 

Taksten for vandafgift til staten kendes endnu ikke, hvorfor feltet er tomt. Anlægsbidragene 

er ligeledes blanke men skal reguleres med Danske Vandværkers indeks pr. 1.10.20. 

 

Takstbladet 2021 godkendt. 

 

7. Generalforsamling 2020 

MM havde på forhånd drøftet muligheden med Restaurant Tronborg. Generalforsamlingen kan 

afholdes på Tronborg. Max deltagerantal 48. Der anføres i annoncen at der pga. Covid-19 skal ske 

tilmelding på mail eller på vandværkets hovednummer. 

 

Generalforsamlingen afholdes den 7. oktober 2020 kl. 19.00. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde kl. 

17.00. 
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8. Eventuelt 

MM orienterede om prisen, kr. 16.500, -, for indretning af varerum i ny firmabil, som er billigere end 

forventet. Ved gennemgang af ny firmabil orienterede MM om muligheden for at få yderligere tekst 

på begge sider med oplysning om, hvor vandværket er medlem. 

 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2020 af 

 

 

 

 

 

Henrik S. Møller  Jens-Erik Thomsen 

 

 

 

 

 

Lasse Rasmussen  Leif Gindesgaard 

 

 

 

 

 

Helle Johansen 


