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Referat fra generalforsamlingen torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00
Restaurant Tronborg – Grenåvej 2
13 interessenter mødt.
Formand Jens-Erik Thomsen 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 annonce i Din Avis den 18.
august 2021. På grund af Covid-19 fraviges vedtægternes bestemmelse om 1. kvartal.
Der var ingen indvendinger mod lovligheden af afholdelse af generalforsamling.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Jens-Erik Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning:
Driften har året igennem kørt upåklageligt, vi har kun haft en enkelt sprængning, hvilket formentlig
skyldes at vi i de sidste mange år har renoveret mange ledningsstrækninger.
Vi har siden sidste generalforsamling haft et par spændende ting at beskæftige os med. Vi starter
med Berry Superfos på Haraldsvej, som laver alle mulige former for emballage, bla. til Arla. De har
et gammelt ammoniakkølesystem, som er nedslidt og derfor gerne vil etablere et andet system,
nemlig et grundvandskøleanlæg. Vi har udtrykt vores bekymring på et møde med Berry Superfos og
Kommunen og fået Krüger Veolia til at afgive høringssvar på vore vegne. Vi har desuden foreslået at
overskudsvarmen afleveres til Verdo Varme, hvilket de egentlig gerne ville modtage, men det var de
ikke klar til før om 2-3 år.
Efter dette indlæg var der en god debat om fordele, ulemper, frygt osv. vedr. anlægget.
Det næste spændende projekt vi har arbejdet med og stadig arbejder med er en ny forsyningslinje på
Asser Rigs Vej til erstatning for anlægget på Gl. Clausholmvej. Årsagen hertil er at vi har nogle
bygningsmæssige udfordringer med bl.a. indtrængende fugt. Endvidere er der en usikkerhed mht.
den af byrådet foreslåede havneadgangsvej/klimabrovej ad Clausholmvej. Det betyder at vi kan få
nogle udfordringer mht. vore to boringer, uheld m.v. på Clausholmvej. Vi har fået udarbejdet en
rapport om fordele og ulemper ved at beholde anlægget på Gl. Clausholmvej. Hvis vi skal have
bygningen og rentvandstanken renoveret og ført up-to-date vil det koste i omegnen af kr. 1.000.000.
Der ud over er der byggelinjer på grundene på Clausholmvej, også vandværkets, som vil betyde at vi
ikke længere kan være der. Vi har derfor indgået en samarbejdsaftale med Krüger Veolia om et nyt
anlæg på Asser Rigs Vej.
Efter dette indlæg orienterede vandværksbestyreren om det nye projekt med udgangspunkt i de to
medbragte tegninger. Projektet har en budgetpris på mellem kr. 7,1mill. og 7,5mill. Projektet skal
lånefinansieres. For forbrugeren betyder det en årlig stigning på ca. kr. 100,00/år.
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Efter dette punkt orienterede formanden om øvrige forhold der er sket i årets løb. Vi etablerede, som
oplyst på sidste års generalforsamling et service selskab, som har overtaget de aktiviteter vi udfører
for andre vandværker, nemlig vandværkerne i Assentoft, Langkastrup, Uggelhuse, Floes og Langå,
som er tilfredse med det vi leverer i form af indsamling af data, service og sparring omkring drift.
Bestyrelsen har besluttet at ændre i honoreringen, således at formandens honorar er blevet reguleret
og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager også et honorar. Dette er delvist finansieret ved at sløjfe
den årlige bestyrelsesmiddag.
Afslutningsvis takkede formanden for samarbejdet i bestyrelsen.
Generalforsamlingen gav sin fulde opbakning til det i beretningen fremkomne og beretningen blev
enstemmigt godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Vandværksbestyreren gennemgik hovedtallene med korte kommentarer.
Resultatet blev en underdækning i 2020 på tkr. 255.
Regnskabet blev, uden spørgsmål, herefter enstemmigt godkendt.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Vandværksbestyreren orienterede om at generalforsamlingen i år skal godkende to års budgetter med
takstblade, nemlig 2021 og 2022. det betyder at næste generalforsamling i 2022 skal godkende
budget/takster for 2023.
Budgetter og takstblade blev, uden spørgsmål, enstemmigt godkendt.
5. Fremlæggelse af grønt regnskab til orientering
Vandværksbestyreren orienterede kort om baggrunden for udarbejdelse af grønt regnskab.
Det 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 var på
valg. Alle tre blev, uden modkandidater, genvalgt.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen: Martin Thau blev nyvalgt (1. suppleant) og Aage Stenz blev
genvalgt (2. suppleant).
8. Eventuelt
Intet
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.
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Jens-Erik Thomsen takkede dirigenten for indsatsen og afsluttede generalforsamlingen.

Referent:

Michael Mose

Referatet godkendt af:

Aage Stenz / dirigent

Jens-Erik Thomsen / formand
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