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Generalforsamling 2011 

 

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

indvarslet. KTJ er godkendt som skriftefører. 

 

2. Formandens beretning: Frank oplyser at den udpumpede mængde er faldet ca. 3000 m2. 

Jubilæumsarrangement var godt besøgt. Afgørelse ved boring på Koldingvej 31er 

stadfæstet. Der er skiftet pumpe i en af vore boringer, til en mere passende pumpe. Hegn 

eller hæk ved gangsti er udskiftet. Vores overvågningssystem er nu endelig oppe at køre 

uden problemer. Flere steder er der rettet henvendelse vedr. kontrollerbare kontraventiler, 

som er ved at blive installeret. Der har været frostsprængning på Anlægsvej, hvilket 

afslørede at en eller flere hovedstophaner ikke virker, hvorfor det var nødvendigt at lukke 

for alt vand. Generalforsamling 2010 besluttede at reducere indtjening, hvilket er forsøgt 

ved at halvere den faste afgift i 2011. Vi har forsøg med en kalkspalter og kompressoren står 

for udskiftning. 

 

Tak til den øvrige bestyrelse 

 

Jens Kurt beretter om den nye kalkspalter, og informere om at rense filtre ved vandhaner en 

ekstra gang. Vandrådet skal have vandanalyser i udbud da den eksisterende aftale udløber. 

Der arbejdes på en generel beredskabsplan til vandværker. Der er generelt mere fokus på 

spildevand fra politisk side og der er ikke så meget fokus på vandforsyningsdelen. Private 

vandværker kan måske slippe for at komme ind i disse systemer og dermed slippe for de 

udgifter som ikke umiddelbart ser ud til at være noget værd.  

 

Erik Johansen spørger ind til om det er rigtigt at Andst Vandværk skal være med i ordningen 

selv om vi er små. Det skal vi nok regne med at det kan blive aktuelt svarer JKJ. Bent 

Jørgensen kommenterede dette som næstformand i Vejen vandforsyning. 

 

JKJ oplyser at vores vand er godt og som er blevet endnu bedre pga. kalkspalteren. 

Frank oplyser at vi vil skylle brandhaner ud og se om der er løsnet kalk og andre aflejringer. 

 

Beretningen er godkendt! 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget: Niels Jørgen Pedersen gennemgik det reviderede 

årsregnskab og budget. RSMplus er stadig vores revisor og Jørgen siger at de nu tager 

forbehold – det plejer de nu at gøre. Regnskabet er udført som tidligere – intet er lavet om. 

 



Regnskabet er gennemgået og Marius Winter spørger ind til beholdningen af værdipapirer 

og spørger om bestyrelsens holdning til hvor meget der skal spares op inde der er nok. Han 

henholder sig til vedtægterne om at have en rimelig kapital. Jørgen forklarer at det er 

nødvendigt at have midler men at vi jo aldrig kan være sikekr på hvor meget vi skla bruge 

hvornår. Pengene er således tiltænkt nyinvesteringer evt i form af indvendings område, nyt 

udstyr og der er samtidig reduceret på de faste driftsbidrag.  

 

Jørgen siger at vi nok er ved målet og at vi har den nødvendige soliditet. Søren Pedersen 

kommenterer at det er bedre at have kapital end at skulle ud at hente kapital hos forbrugeren, 

hvilket er helt nødvendigt.  

 

Bent Jørgensen uddyber og konkretiserer de spørgsmål der er. Jørgen oplyser at bestyrelsen 

er tilfreds med det niveau der er for nuværende. Det oplyses endvidere at de papirer der er 

investeret i Amagerbanken er dækket ind under Bankpakke II.  

 

Spørgsmålet om at vi investerer i fonde er en tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvilket 

er den mest sikre og samtidig er en god forrentning. 

 

Erik Johansen spørger om ikke vi bare kan overlade vandværket til Vejen kommune såfremt 

at det er nødvendigt – hvis vi ikke kan betale for en skade eller en forurening. Bent: Ja men 

det koster nok ekstra de første år. 

 

Jens Kurt oplyser at Brørup har måttet flytte en boring til Estrup, hvilket kostede ca. 

3.000.000.  

 

Henrik Ditlevsen spørger ind til de omkostninger der er til revisor, hvilket han tror kan gøres 

billigere. Bent spørger om ikke det er tid til at spørger en eller to andre revisorer om det kan 

gøres billigere. 

 

Der er ingen yderligere kommentarer til regnskabet, men vi opfordres til at spørge efter en 

billigere revisor.  

 

Regnskabet er godkendt. 

 

 

Marius Winter mener at vi ikke overholder vores vedtægter og mener at vores driftsbidrag 

skal være lavere. Sammenligner med statistik fra konkurrence styrelsen og konkluderer at 

prisen er for høj. Det ser dog ud til at de tal Marius henholder sig til ikke indeholder 5 kr pr 

m3 som er med i vores pris. Vores vand er derfor billigere end de statistiske tal. 

 

Jørgen forklarer lønstigning vedr. telefongodtgørelse på 6000,- og øvrige stigninger på 

denne konto.  

 

Marius spørger om vi overholder §11, der regulerer hvordan der må udbetales honorar. 

Hvilket vi gør. Jørgen forsvarer at han ikke har modtaget løn i 2010, der var fraskrevet. 

Søren Pedersen udtrykker ønske om at der opdeles i regnskabet så honorar og løn fremgår 

adskilt, hvilket vi vil gøre fremadrettet. 

 



Erik Johansen spørger ind til ledningsplaner og Jens Kurt forklarer hvordan det virker og at 

vi arbejder på at lave det digitalt på en bedre måde, hvorfor vi har brug for noget 

tidssvarende.  

 

Budget 2011 er godkendt. Der var 2 der undlod at stemme ud af 22 stemmeberettigede. 

 

4. Valg til bestyrelsen: Frank Ebbesen, Jens Kurt Jensen og Hans Jørgen Andersen er på valg. 

 

Forslag: Frank, Jens Kurt og Hans Jørgen, der er genvalgt. 

 

5. Valg af suppleanter: Tommy Ditlevsen er på valg og Henrik Holm er foreslået og valgt. 

 

6. Valg af revisorer og suppleant: Svend Åge Christiansen er på valg og han er genvalgt. Bent 

Jørgensen er på valg som suppleant og er genvalgt. 

 

7. Indkomne forslag: Ingen 

 

8. Eventuelt: Kurt Jensen spørger om ikke det er uhensigtsmæssigt at vælge formand og 

næstformand samme år. Hvilket han er oplyst om at vi ikke gør, da bestyrelsen konstituerer 

sig efterfølgende. 

 

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

Der var efterfølgende en bid brød. 

 

 

Således opfattet. KTJ 


