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Referat fra generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
Restaurant Tronborg – Grenåvej 2
15 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 2019. Erindring var i Din Avis den 13. marts 2019.
Der var ingen indvendinger mod lovligheden af afholdelse af generalforsamling.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Henrik S. Møller fremlagde bestyrelsens beretning:
I første halvdel af året fik vi udskiftet udpumpningsanlæggene i begge værker. De gamle pumper
havde efterhånden 30 år på CV-et og var udtjente. De nye pumper har samme kapacitet men med ny
teknologi giver det en mere effektiv udpumpning og vi sparer derved på strømregningen!
Rentvandstanken på Gl. Clausholmvej skulle kontrolleres og der blev udført enkelte udbedringer af
tanken – der var umiddelbart ingen tegn på at tanken trænger til en gennemgribende renovering.
Tanken er, i lighed med tanken på Asser Rigs Vej, ligeledes blevet udstyret med et dobbeltlåg.
Dobbeltlågerne på værkerne sikrer, at vi kan komme ned i tanken uden stor risiko for at støv og skidt
har direkte adgang til det rene vand. Samtidig er lågerne udstyret med sikkerhedsafbrydere, der
koblet op på SRO-anlægget som øjeblikkeligt lukker for al udpumpning fra værket til tilfælde af
forsøg på ”indbrud”.
Driften har året igennem kørt upåklageligt – Verdo har vanen tro haft udfald på strømforsyningen –
vores nødanlæg tager over og forbrugere skulle ikke gerne mærke noget til det.
Sommeren var som bekendt meget varm og tør. I perioden, fra maj til august, udpumpede vi ca. 30%
mere vand – men vi har vand nok i undergrunden!
På den administrative front har vi ligeledes lavet et par ændringer, hvilket betyder, at vi har afbrudt
samarbejdet med Danske Bank omkring opsamlingskonto for overskydende kapital. Samtidig har vi
solgt garantbeviserne i Sparekassen Kronjylland som værket har haft i en rum tid. Det strider rent
faktisk mod gældende regler som forskriver, at vi ikke må investere i værdipapirer.
Da vi kærer om vores grundvand deltog vi i en fælles indsigelse – 25 grundejere, herunder Kristrup
Kirke - mod forlængelse af vejbyggelinjer – stammer fra slut 70-erne - omkring linjeføring af ny vej
gennem Kristrup – fremtidig adgangsvejen til havnen. Vi vurderer, at risikoen for ulykker alt-andetlige stiger med øget trafik og det vil potentielt kunne betyde en katastrofal forurening på Gl.
Clausholmvej. Indsigelsen blev afvist men kommunen vil når en ny VVM-undersøgelse foreligger
tage bestik af situationen.
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Vandkvaliteten i vores boringer er i top. Ved udgangen af året, har vi foretaget en screening for mere
end 320 kendte stoffer, ud over de 43 stoffer der er i analyseprogrammet – og som forventet var der
ingen pesticider i vort drikkevand. Kontrollen med vores vand er flyttet til slutbrugeren, hvilket
betyder, at vi fremover udtager prøver hos udvalgte forbrugere. Vi har af egen drift valgt, at vi
samtidig udtager analyser på værkerne for at sikre, at en eventuel forurening ikke stammer fra
værket, men er tilført undervejs – spørgsmålet bliver så selvfølgelig at finde ud af hvor. Henover året
har der igen været megen snak i pressen omkring pesticider i vores grundvand og der kommer med
sikkerhed nye skærperede krav i de kommende år efterhånden som stofferne dukker op i boringer
rundt omkring i landet. Derfor vil jeg opfordre alle til en gang for alle at få kørt giftsprøjten på
affaldspladsen – skal nok sættes på bordet for farlig kemi!
Vi samarbejder fortsat med vandværkerne i Assentoft, Langkastrup og Uggelhuse, som er meget
tilfreds med det vi leverer i form af indsamling af data, service og sparring omkring drift.
Assentoft mangler stadig ved årsskiftet at udskifte nogle få målere. Der ud over er vi gået sammen
med Langå og 8 andre værker om hosting af målerdata hos Kamstrup.
Ved årsskiftet har vi udvidet samarbejdet, nemlig med Floes vandværk – et lille værk som ønskede
hjælp til det administrative. Vi har været i dialog med dem over en længere periode og de mente at
tiden til samarbejde var moden nu.
Disse samarbejder kører efter princippet – hvile-i-sig-selv – da vi ikke må have økonomisk gevinst
af dette og de kan fra begge sider siges op med et passende varsel.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god og aktiv indsats til gavn for vores fælles
vandværk og samtidig takke vores vandværksbestyrer – Michael Mose – for et godt og solidt arbejde.
Beretningen blev herefter sat til debat. Karl Sall spurgte til udskiftningen af udpumpningsanlægget
med samme kapacitet som det gamle. Formanden besvarede spørgsmålet, suppleret af
vandværksbestyreren, at det var sket efter en nøje overvejelse om forsyningssikkerhed og at
besparelsen ved et mindre anlæg var minimal. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Vandværksbestyreren gennemgik hovedtallene med korte kommentarer.

Resultatet blev en underdækning i 2018 på tkr. 313.
Regnskabet blev, uden spørgsmål, herefter enstemmigt godkendt.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Vandværksbestyreren gennemgik principperne for budgettet til udregning af priser.
Budgettet blev, uden spørgsmål, enstemmigt godkendt.
5. Fremlæggelse af grønt regnskab til orientering
Vandværksbestyreren orienterede kort om baggrunden for udarbejdelse af grønt regnskab.
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Der blev givet udtryk for at udarbejdelse af grønt regnskab var en god ting og Aage Stenz spurgte
om, i hvor lang tid vi havde udarbejdet grønt regnskab. Det har vi i 20 år. Det fremlagte grønne
regnskab blev taget til efterretning.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmerne Jens-Erik Thomsen, Lasse Rasmussen og Leif Gindesgaard blev
genvalgt uden modkandidater.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen: Aage Stenz (1. suppleant) og Karl Sall (2. suppleant) blev
genvalgt.
8. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.
Henrik S. Møller takkede dirigenten for indsatsen og afsluttede generalforsamlingen.

Referent:

Michael Mose

Referatet godkendt af:

Aage Stenz / dirigent

Henrik S. Møller / formand
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