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REFERAT generalforsamling 

16. februar 2019 

 

1. Valg af dirigent 

Steen Møller var i h.t. de gældende vedtægter automatisk valgt som dirigent. 

Inde generalforsamlingen gik i gang, blev det konstateret, at der var repræsenteret 12 vandværks 

interessenter ((heraf 6 stk. ved fuldmagter givet til bestyrelsen), samt 2 repræsentanter for ikke 

interessenter.  

Generalforsamlingen ville herefter være beslutningsdygtig i.h.t. Interessentselskabets vedtægter 

§11 OG § 16. 

2. Formandens beretning 

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling kun holdt et møde, men bestyrelsen er i 

tæt kontakt med hinanden når der er ting der skal drøftes og besluttes.  

Vandværkets tilstand. 

Ved kommunens tilsyn for flere år siden blev det konstateret at vores tekniske anlæg var i dårlig 

stand.  

Vi har efterfølgende fået udskiftet moderniseret de fleste tekniske dele på værket. Således har vi i 

år fået installeret en ny kompressor til iltning af vandet. Ganske vist forsøgte vi at reparere den 

gamle kompressor uden det store held. Desuden var den gamle kompressor oliesmurt, hvilket ikke 

opfyldte kravene til vandværket. 

Problemerne med kompressoren bevirkede, at vi et par gange i årets løb fik grumset vand ud af 

vandhanerne.  Hvilket vi beklager, men vi er glade for, at I brugere gør opmærksom på, hvis der er 

problemer med vandkvaliteten. Ligesom vi er glade for at problemerne ikke giver anledning til sure 

miner hos jer. 

Vandet er i år analyseret for alle de sporstoffer og pesticider som krævet, en dyr analyse. Heldigvis 

var vores vand ikke forurenet. Der blev dog konstateret en mindre overskridelse af kimtallet ved 22 

grader.  

Dette kan henføres til problemerne med kompressoren. En opfølgende analyse taget direkte ved 

vandværket, viste at vandet opfyldte kravene også på dette punkt. 

Så generelt må vi sige at vi har godt vand, og vores vandværk er efterhånden i pæn opdateret 

stand… vandværkets størrelse taget i betragtning. 

Men vi er meget sårbare… vi har mange udfordringer.  

1. Med kun én boring kan der opstå problemer hvis pumpen bryder sammen, eller boringen af 

en eller anden grund ikke fungerer. 

2. Vi har ingen nødforsyning ved en forurening af vandet. 
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3. Vi er meget afhængige af at kassereren har påtaget sig mange af rollerne i værket, fordi 

han går hjemme, kan han overvåge driften og være tilstede hver gang der er 

eftersyn/reparation på værket. 

4. Kravene til beskyttelse af indvindingsområde og boringsnært område er stigende. 

På baggrund af disse udfordringer nikkede generalforsamlingen sidste år ja til, at vi skulle søge et 

samarbejde med andre vandværker. 

William skrev til alle kommunens værker, og han er nu med i en gruppe hvor også kommunen er 

repræsenteret.  Gruppen skal udarbejde forslag til samarbejde, hvor alle kommunens vandværker 

skal tilbydes at være med. 

I første omgang vil samarbejdet koncentrerer sig om at overbevise de øvrige vandværker om, at det 

er nødvendigt at vi solidarisk arbejder sammen. 

Der er indkaldt til stormøde for alle værker i kommunen, og her vil værkerne blive præsenteret for 

en model, hvor der skal betales penge ind til en ”fond”. Disse penge skal bruges til at sikre 

indvindingsområder på de bedst egnede arealer/områder. Primært af hensyn til kommende 

generationers muligheder for at få rent vand. 

Visionen for samarbejdet er, at der på sigt.. langt sigt, kun skal være et mindre antal vandboringer i 

kommunen, og alle nuværende værker skal bindes sammen med rørledninger.  Vandet vil herefter 

blive produceret på mindre antal vandværker, og de nuværende værker vil virke som 

distributionsvandværker.  

I første omgang er der desværre ikke lagt op til driftsamarbejder og fælles indkøbsaftaler, men det 

er noget der automatisk vil udvikle sig og noget der arbejdes med at etablere. Således er vi med i et 

fælles indkøb af vandanalyser. 

Det er et meget spændende arbejde William deltager i og bestyrelsen er optaget af at sikre vandet i 

Gerding også i fremtiden.  

Williams indsats for vandværket sparer os for mange tusinde kroner, både i forbindelse med 

regnskab, udsendelse af fakturaer, rykkere, driftstilsyn o.s.v. og bestyrelsen vil gerne igen i år 

påskønne denne indsats ved at give William 6 flasker god vin.   

Jeg vil naturligvis også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning med applaus. 

3./4.     Regnskab 2018, Budget 2019 

Regnskab var pr. mail udsendt til alle brugere. Årets resultat udviste et overskud på 9.919,- kr. mod 

et budget på 8.600,- kr. 

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2018. Egenkapitalen udgjorde samtidig vandværkets indestående i 

banken. 

Budgettet for 2019 viste et forventet overskud på 8.600,- kr. og dermed en egenkapital ultimo 2019 

på 254.303,- kr. hvilken størrelsesorden Vandværkets bestyrelse fandt passende. 
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5. Takstregulativ 2019  

Det af kommunen godkendte takstregulativ var på forhånd udsendt samtidig med indkaldelsen. Der 

var ingen ændringer i taksterne i forhold til 2018. 

6. Ændring selskabsform fra I/S til a.m.b.a. 

Kassemesteren motiverede forslaget om at ændre selskabsformen for vandværket. A.m.b.a formen 

er mere tidssvarende idet den personlige hæftelse fra Interessenterne fjernes. 

Forslaget til nye vedtægter var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, eneste 

ændringer i forhold til den på generalforsamlingen fremlagte var datoangivelser. 

Med alle stemmer for ændring af selskabsformen gældende fra 1. januar 2019 stemte 12 

Interessenter. Ingen stemte i mod.  

Forslaget vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Evald Borup ønskede ikke genvalg, Andreas Dyrkjær ville være bortrejst i de kommende år. a.m.b.a. 

Vedtægter siger at der skal være 4 bestyrelsesmedlemmer. Anders Lindberg stillede sig til rådighed 

og blev valgt med applaus. Herefter består bestyrelsen af Steen Møller, Jan Skovfoged, Anders 

Lindberg og William Bluhme. 

Revisor  

Torben Knudsen 

 

Ref. WB. 

 

 


