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Referat 2022 fra generalforsamling d. 31. marts 2022 

Fremmødte: 

Fra Bestyrelsen: 
Henrik Holm-Bendtsen — HH 
Niels-Jørgen Pedersen — NJP 
Peter Tjørnhøj — PT 
Michael Henriksen — MH 
Thomas Lykke — TL 

Samt yderligere: 
Bent Jørgensen 
Jørgen Stenderup 
Kirsten Fisker 
Hans Jørgen Andersen 
Bent Sørensen 
Jens Kurt Jensen 
Inge Feldskov 
Palle Olesen 
Jens Johansen 

1. Valg af dirigent 

a. Bent Jørgensen blev valgt som dirigent 
Generalforsamlingen er lovligt indbudt. 
MH skriver referat. 

2. Bestyrelsens beretning for 2021: 

Til generalforsamlingen var der stor udskiftning, 3 var på valg og ingen ønskede 
genvalg. 
Der kom 2 nye ind og det blev pålagt bestyrelsen af finde den sidste efterfølgende. 
Det lykkedes at finde en person, som er blevet oplært som kasserer, da vores 
mangeårige kasserer har meddelt at han ikke genopstiller i 2022. Vi siger tak, for det 
store arbejde Jørgen har lagt i vandværkets bestyrelse i mange, mange år. 
Vi var så lige pludselig mange nye i bestyrelsen, så vi har brugt meget af året til at sætte 
os ind i tingene, så vi kan gøre det bedst mulige arbejde for vores vand og 
vandforsyning. 
Arbejdsprocedurer, arbejdsopgaver og en bestyrelses vigtigste opgaver var nogle af de 
ting vi skulle have på plads som noget af første, sammen med en god og udviklende 
dialog. 
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Vi har været meget obs. på vandkvalitet for at vide hvordan vi sikre det bedste vand til 
alle. 
Det indebar bla. at vi satte os ind i hvad BNBO (boringsnære beskyttelsområder) er for 
noget, det skal vi have gjort helt færdig i 2022. 
It-sikkerhed var også noget vi havde oppe at vende flere gange, da nogle vandværker i 
landet har oplevet hacker forsøg og senest pga. krigen i Ukraine. 
Mange af de ting skal vi forsat arbejde med i 2022. 
Vi var i år på en lærerig messe, særlig lærerig for os som ikke kendte så meget til et 
vandværk. 
Senere på året var vi på vandværksbesøg i Øster Lindet, de har lige fået bygget et nyt 
vandværk til 5 mio., som de var ude at lånefinansiere og der havde vi jo valgt at afskrive 
det gamle, så der var penge til at lave et nyt uden lånefinansiering. Det var et besøg som 
bekræftede os i at vi har fået lavet os et godt vandværk. 
Vandrådets møder har vi også deltaget i, de omhandlede det før nævnte BNBO. 
Samarbejdet med Vejen forsyning omkring fakturering og lign. Har været en udfordring 
i år, da de har skiftet it-system og fungerer ikke helt som vi vil have det. I 2022 skal vi 
prøve om vi kan et samarbejde op at køre som vi kan være tilfredse med. 
Vi har i år haft boring 3 oppe for at udskifte en defekt kontraventil. Det gjorde at vi 
måtte fjerne en del af højen i indkørslen og beplantningen på denne del, for at lastbilen 
kunne komme ind på græsplænen ved boring 3. Beplantningen vil blive genetableret i 
2022. 

Spørgsmål fra Hans Jørgen: Er boring 3 OK nu? — PT: Ja. 

Ingen yderligere kommentarer. 

Beretningen er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse: 

a. Det reviderede regnskab og budget blev gennemgået af Niels Jørgen Petersen. 
b. Jørgen Stenderup: Hvorfor er der udgifter til både revison og bogføringsassistance? 

Svar: Det er normalt procedure for revisorens arbejde. 
c. Jørgen Stenderup: El-prisen: de budgetterede 40.000 er højt hvorfor det? Svar: 

Bestyrelsen vurderer at denne stigning er realistisk pga. de stigende priser på el-
markedet, men håber selvfølgelig det bliver mindre. 

d. Jens Johansen: Under/overdækning på 186.000 — vil det være beløbet i fremtiden? 
Svar: Det vil ikke blive dette beløb hvert år. Beløbet er henlagt til kortsigtede 
investeringer, herunder udskiftning af målere i 2023-25. 

e. Generalforsamlingen beslutter at overdækningen bruges til fremtidige investeringer. 

Regnskabet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
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4. Budget for det kommende ar forelægges til godkendelse: 

a. Priserne vil være uændret for forbrugerne i 2022. 

Budgettet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

5. Behandling af indkomne forslag 

a. Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

a. På valg: 
Peter Tjørnhøj er på valg. Genvalgt. 
Uffe Vejrup stiller op til bestyrelsen. Valgt. 

b. Indtil videre ingen suppleanter, bestyrelsen skal finde disse. 
i. Dette blev godkendt. 

7. Valg af ekstern revisor 

a. På valg: 
i. Beierholm AIS 

ii. Der er godkendt genvalg af Beierholm A/S 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. På valg: 
i. Bent Jørgensen, modtager ikke genvalg 

ii. Niels Jørgen Petersen blev valgt som revisor (Intern revisor) 
iii. Jørgen Stenderup blev valgt som (Revisorsuppleant) 

9. Eventuelt 

a. Vandværket siger tak til Niels Jørgen Petersen for hans mangeårige arbejde. 
Jens Kurt: Yderligere tak for samarbejdet. 	 PlweuT 

Q 
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