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Referat fra ordinær generalforsamling i Hadrup Vandværk 

lørdag d. 16. marts 2013 kl. 10 i gildesalen på Hadruplund. 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden 

3. Det reviderede regnskab 2012 gennemgås til godkendelse 

4. Budget for det kommende år 

a. Forslag til takster for 2013.  

Der er afgiftsstigning på 0,23 kr., der træder i kraft pr. 1. januar 2013.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke modtaget forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

På valg til bestyrelsen er:  

Henning Mathiasen – modtager genvalg 

Karl Bojsen – modtager genvalg 

    På valg som suppleant er: 

 Lene Wendland  

7. Valg af revisorer:  

På valg er Anders Moseholt 

 
8. Eventuelt.  

Takstblad 2013 og regnskab 2012 var blevet omdelt til forbrugerne sammen med 

indkaldelse til generalforsamling.  
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Referat 

Ad.1: Formand Henning Mathiasen bød velkommen til de i alt 9 personer, der var 
mødt frem til generalforsamlingen. Formanden foreslog Børge Poulsgaard Jensen som 
dirigent og Børge takkede ja til opgaven. Dirigenten startede med at konstatere, at 
generalforsamlingen var indkaldt med overholdelse af det vedtægtsbestemte varsel på 
minimum 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelse var omdelt til 
alle husstande torsdag d. 28. februar. 

Herefter gav dirigenten ordet til formanden til aflæggelse af bestyrelsens beretning for 
året 2012. 

 

Ad. 2: Beretning for Hadrup Vandværk 2012. 

’Vi er kommet igennem året uden helt store problemer. Der er blevet afholdt 4 
bestyrelsesmøder. Der er besluttet, at den, der holder møderne, får et beløb til 
forplejning. Møderne er holdt hos Henning.  

Der er taget 2 vandprøver i 2012 og de har begge vist resultater inden for gældende 
rammer = ingen problemer med vandkvaliteten. Eltavlen på vandværket er blevet 
termograferet, som er noget forsikringen forlanger. Noget af teknikken er i den 
forbindelse blevet udskiftet.  

Forbrug: Der er udpumpet ca. 9.500 m3 vand mod 10.500 m3 i 2011, svarende til et 
fald på 1000 m3. Der er lidt uoverensstemmelse mellem det gamle vandur på værket 
og så vandurene hos forbrugerne, som blev udskiftet i 2011. Men vi stoler på 
vandurene hos forbrugerne. Vanduret på værket, som er fra 1999, er nu udskiftet. Vi 
var en overgang bange for at der var et vandbrud, men efter at have kontrolleret 
vanduret på værket gennem flere nætter og konstateret, at vanduret stod stille (= 
intet forbrug) var der heldigvis ikke grund til frygt for vandbrud. Så vi tror det nye 
vandur på værket vil imødegå forskellen fremover. 

Antallet af forbrugere i vandværket er uændret 33. Det gennemsnitlige forbrug for 4 
gårde er ca. 1300 m3, for 3 institutioner 540 m3 og for 26 huse ca. 100 m3.  

Bestyrelsen har deltaget i et møde på Møllebæk om beskyttelse af områder til 
vandindvinding. Der er lige kommet en plan for Odder Kommune. På mødet deltog 
repræsentanter fra både Horsens, Skanderborg og Odder Kommune, da nogle af 
indvindingsområderne går ind over kommunegrænserne. 

Det vil snart blive et krav, at den driftsansvarlige på vandværket har været på kursus 
i hygiejne og drift af vandforsyningen. De endelige regler er endnu ikke offentliggjort, 
men det forventes at der skal være gennemført kursus inden udgangen af 2014. 
Reglerne vil komme til at gælde for alle landets vandværker. Den driftsansvarlige kan 
for eksempel være en ansat driftsleder, et bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for 
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den daglige vandværksdrift eller en lokal VVS’er, der passer et eller flere vandværker. 
Bestyrelsen holder sig orienteret og træffer beslutning, når reglerne bliver 
offentliggjort. 

Der er i folketinget vedtaget en lov, som hedder Vandsektorloven. Aktuelt omfatter 
den lov kun vandværker, der oppumper mere end 200.000 m3 og som styres af enten 
kommunen eller private. I loven står blandt andet, at et vandværk ikke må spare 
sammen til f.eks. et nyt vandværk. I stedet skal man tømme kassen og oprette et lån, 
når der skal investeres stort. Bl.a. dette forhold er blevet stærkt kritiseret i 
læserbreve i pressen og i FVD’s medlemsblad ”Vandposten” – så meget at loven er sat 
i bero og bliver revideret til efteråret. 

Der er endnu ikke kommet en ny vandplan for Odder Kommune til erstatning for den 
gamle, der var gældende til udløb af 2010. Der er blevet færre tilsyn fra kommunen. 

Vi har et par gange i løbet af året måttet afbryde for vandet i kortere perioder. Det 
kan have generet nogle forbrugere. Ved kortere afbrydelser gives der besked direkte 
til institutionerne Hadruplund, Egehuset og Hadrupvej 62. 

Økonomisk har året været pænt og der er ikke overvejelser eller forventninger om 
større investeringer i det kommende år.  

På generalforsamlingen i 2012 informerede bestyrelsen om overvejelser om ændring 
af vandværkets selskabsform fra det nuværende ’Andelsselskab’ til et ’Andelsselskab 
med begrænset ansvar’. Da vi i 2010 fik opdateret vores vedtægter forblev 
vandværket at være et andelsselskab. Bestyrelsen har i det forløbne år søgt 
yderligere informationer til belysning af fordele og eventuelle ulemper.  

Fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) anbefaler man, at vandværkerne 
ændrer selskabsform fra andelsselskab eller I/S til et a.m.b.a. af hensyn til den 
økonomiske sikkerhed for den enkelte forbruger. I den anledning var formanden og 
kasserer til et møde med advokat og revisor for at høre nærmere om proceduren ved 
en ændring. Vi har efterfølgende modtaget en redegørelse for, hvordan man kan 
gennemføre en omdannelse af et andelsselskab til et andelsselskab med begrænset 
ansvar (a.m.b.a.).  

Vi har yderligere igen haft kontakt med FVD med henblik på en tydeliggørelse af 
hvilke situationer eller hændelser, hvor selskabsformen ’et a.m.b.a.’ vil være en fordel 
for den enkelte forbruger. Eksempler på dette er erstatningsansvar i enhver 
henseende, betaling af afgifter f.eks. hvis der skulle forekomme et stort vandspild 
eller andre betalingsforpligtigelser, som vandværket ikke umiddelbart kan klare. Med 
vores nuværende vedtægter vil en kreditor i en sådan situation kunne gøre krav 
gældende direkte over for enhver af andelsselskabets medlemmer (andelshavere). I 
et andelsselskab med begrænset ansvar hæfter de enkelte medlemmer alene med den 
i selskabet indskudte kapital, som svarer til det beløb den enkelte har betalt ved 
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tilslutning til vandværket. Beløbet har i mange år været kr. 6000,- i Hadrup 
Vandværk. 

Da bestyrelsen først har fået tilstrækkelig indsigt i spørgsmålet i slutningen af oktober 
2012 blev det besluttet at udskyde indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til 
2013. Det er nemlig sådan, at det er mest hensigtsmæssigt, at en evt. ændring af 
selskabsform sker ved et årsskifte af hensyn til regnskabsaflæggelse, da en ændring 
kræver, at det gamle selskab nedlægges og der etableres et nyt selskab med et nyt 
CVR-nr. 

Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med spørgsmålet med henblik på 
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 2013, hvor medlemmerne vil blive 
spurgt om de vil bemyndige bestyrelsen til at nedlægge det nuværende andelsselskab 
og i stedet gennemføre oprettelse af et andelsselskab med begrænset ansvar.  

Til slut vil jeg sige tak til Hadruplund, fordi vi må være i jeres sal. Også tak til Jørn for 
pasning og tilsyn med vandværket og tak til den øvrige bestyrelse for godt 
samarbejde og diskussioner i årets løb.’ 

Dirigenten takkede formanden for beretningen. Der var enkelte bemærkninger til 
beretningen, herunder det stadig stigende administrative arbejde og formelle krav til 
vandværkerne. 

Der var flere positive tilkendegivelser med støtte til gennemførelse af en ændring af 
vandværkets selskabsform.   

  

Ad. 3: Gennemgang af det reviderede regnskab for 2012. 

Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold hos vores statsautoriserede revisor 
og de to interne revisorer har begge godkendt regnskabet uden anmærkninger efter 
at have gennemgået både regnskabet og regnskabsmappen.   

Regnskabet blev kort gennemgået på generalforsamlingen. Herefter blev regnskabet 
godkendt af alle de stemmeberettigede ved håndsoprækning. 

 

Ad. 4: Budget for det kommende år. 

Forslag til takster for 2013 var udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Prisen pr. m3 forbrugt vand fastholdes på kr. 4,50, ligesom der 
ikke foreslås ændring af den faste grundtakst. Der sker en stigning i vandafgiften på 
kr. 0,23, så den samlede pris for forbrugeren pr. m3 bliver kr. 10,63 i 2013.  

Budgettet og takstbladet blev godkendt af generalforsamlingen. 
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Ad. 5: Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen var Henning Mathiasen og Karl Bojsen. Begge var villige til 
genvalg og blev genvalgt. 

På valg som suppleant var Lene Wendland. Lene blev genvalgt. 

Bestyrelsen består således fortsat af: Henning Mathiasen, Asger Thykjær, Karl Bojsen, 
Henrik Greve og Anne-Marie Mathiasen. Suppleant til bestyrelsen er Lene Wendland. 

 

Ad. 7: Valg af revisor. 

På valg som intern revisor var Anders Moseholt. Anders havde før generalforsamlingen 
tilkendegivet, at han var villig til genvalg. Anders blev genvalgt som intern revisor. 

Der er to interne revisorer, som således fortsat er Susanne Bisgaard og Anders 
Moseholt. 

 

Ad. 8: Eventuelt. 

Henning orienterede om at vandværket først har 75 års jubilæum i 2014.  

Vandværket har oprettet en selvstændig mailadresse, som hedder 
hv8350@gmail.com. Hvis der er forbrugere, der har spørgsmål til bestyrelsen, er I 
selvfølgelig velkomne til at sende en mail. Bestyrelsens telefonnumre står desuden på 
takstbladet. 

Henning orienterede om et spændende indlæg, som blev holdt i november 2012 på 
det årlige møde i repræsentantskabet for Odder Vandråd. 

Indlægget drejer sig om et produkt til at forhindre at kalk i vandet sætter sig som 
hårde belægninger på vandrør, varmtvandsbeholdere og alle steder, hvor vandet har 
kontakt med overflader. Firmaet AMTech Aqua Miljø ApS har udviklet et sådant 
produkt, der er i stand til at ’sprænge’ kalkkrystallerne ved hjælp af en særlig teknik 
baseret på ultralyd. Den specielle teknik forhindrer kalken i at samle sig og dermed 
danne hårde aflejringer. Samtidig gør teknikken, at eksisterende kalkaflejringer 
langsomt nedbrydes. Der foreligger efterhånden en fyldig dokumentation for 
virkningen af produktet opnået bl.a. gennem et mangeårigt samarbejde med 

mailto:hv8350@gmail.com
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Teknologisk Institut. Gå eventuelt ind på firmaets hjemmeside for yderligere 
informationer www.Kalkknuser.dk. 

Bestyrelsen finder produktet meget interessant, da vandet i vores vandværk er 
kalkholdigt (hårdt vand), hvilket sikkert alle forbrugere kan nikke genkendende til 
som belægninger i kaffemaskiner, vaskemaskiner, elkedler, toiletkummer m.v. Det er 
belægninger, der jævnlig kræver en indsats med både kemi og arbejdstid. Uden de 
gener som kalkbelægninger giver, vil der kunne spares nogle penge hos den enkelte 
forbruger i det daglige.  

Bestyrelsen er ved at indsamle yderligere informationer og pris på hvad det vil koste 
at montere produktet på vandværket og forsyningsnettet i Hadrup Vandværk.  

Dirigenten takkede de fremmødte for en god generalforsamling. 

 

3. april 2013 

 

Referent: Anne-Marie Mathiasen                                 Formand: Henning Mathiasen 

 

Dirigent: Børge Poulsgaard Jensen  

 

 

http://www.kalkknuser.dk/

