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Generalforsamling 2012 – 13 personer fremmødt inklusiv bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent: Bent Jørgensen er valgt, takkede og konstaterede at generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet. Keld Thyregod Jensen er valgt som skriftefører. 

 

2. Formandens beretning: Frank Ebbesen aflagde beretning og oplyste at der i 2011 er oppum-

pet ca. den samme mængde som sidste år og at der ikke er noget nævneværdigt spild. Ved 

eksplosionen i oktober blev der brugt ca. 78 m3 vand til slukningsarbejdet. Vi har fået en 

kalkspalter monteret, men har ikke tilbagemeldinger fra forbrugere, men mener selv at det 

virker og at der er en mærkbar effekt. Kompressoren fra 1981 er først udskiftet med en olie-

fri kompressor, der senere blev udskiftet til en skruekompressor på grund af nogle proble-

mer. Der er udskiftet ventiler i vandværket og der er efterfyldt med ca. 2 tons filtergrus. Be-

holdere skal trykprøves regelmæssigt, hvilket er udført. Pumpen i boring 1 er udskiftet til en 

model, der passer bedre til det forbrug som vi har her i Andst. Træer ved vandværket er fjer-

net og der skal inden længe sås græs på arealerne. Der er lovkrav om at der ved erhvervs-

virksomheder skal være enten kontrollerbare kontraventiler eller der skal være luftgab såle-

des, at der ikke kan løbe forurenet vand tilbage i vandværkets ledninger. Vi er blevet spurgt 

om vi vil bidrage til et par hjertestartere, men vi kan desværre ikke gøre det på grund af reg-

ler i vandforsyningsloven og i egne vedtægter. Vi må alene give tilskud til vandbesparende 

foranstaltninger, hvilket er meddelt spørgeren. Frank takkede den øvrige bestyrelse. Jens Jo-

hansen uddybede vedrørende hjertestartere og meddelte at der ville blive lavet en indsam-

ling. Jens Kurt kommenterede at der sikkert inden for de næste 5 år skal foretages udskift-

ninger i vores styring på vandværket.  

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt! 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

 

4. og budget: Niels Jørgen Pedersen gennemgik det reviderede årsregnskab og budget som han 

fik lov til at fremlægge samlet som han plejer. Vi er gået til et funktions- til et arts-opdelt 

regnskab, hvilket sammenslutningen af vandværker også anbefaler. Revisor har godkendt 

regnskabet uden bemærkninger. Regnskab og budget blev gennemgået i detaljer herunder 

lønforhold, der lovgivningsmæssigt ikke kan oplyses på personbasis som ønsket på sidste 

generalforsamling. De aktuelle lønninger blev dog oplyst på generalforsamlingen.  

Der blev sidste år foreslået at undersøge priser på revisionsarbejdet, som i dag udføres af 

RSMplus. Der er indhentet tilbud fra Deloitte og fra RSMplus. Tilbud fra Deloitte lyder på 

kr. 20.000,- og fra RSMplus på kr.14.500,-, hvilket medfører at vi har valgt ikke at skifte re-

visor. Denne beslutning er foretaget i samråd med de interne revisorer. Der blev kommente-



ret på det kurstab der har været ved salg af obligationer på ca. 12.000,-. Jens Kurt spurgte 

ind til det udsving, der har været på el-udgifter, hvilke stammer fra den måde hvorpå der af-

regnes. Der er overordnet ikke noget, der er forskellig fra de øvrige år.  

 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

Bent Jørgensen spurgte ind til vandprisen i fremtiden og blev oplyst at det som Andst Vand-

værk opkræver til vandværket er uændret.  

 

Budget 2012 er enstemmigt godkendt. 

 

5. Valg til bestyrelsen: Niels Jørgen Pedersen og Keld Thyregod Jensen er på valg.  

Forslag: Niels Jørgen og Keld er foreslået og genvalgt. 

 

6. Valg af suppleanter: Karsten Engebæk er på valg som suppleant og er genvalgt. 

 

7. Valg af revisorer og suppleant: Bent Jørgensen er indtrådt som revisor efter Søren Pedersen 

og han er valgt. Karsten Engebæk er på valg som suppleant og er genvalgt. 

 

8. Indkomne forslag: Ingen 

 

9. Eventuelt: Frank Ebbesen kommenterede på tilstanden på vores styring mm. og det kræves 

fra forsikringsselskabet, at vi skal have lavet termografiundersøgelser hvert andet år. Hvis 

ikke så skal vi betale 5 gange selvrisiko ved skader. Bent Jørgensen meddelte at han var glad 

for, at der er godt vand i hanerne og at det ikke betød så meget for ham om det kostede lidt 

mere eller mindre. Samtidig takkede han bestyrelsen for deres arbejde.  

 

 

Bent Jørgensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god og konstruktiv dialog.  

 

Der var efterfølgende en bid brød. 

 

 

Således opfattet. KTJ 


