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Referat fra ordinær generalforsamling i Hadrup Vandværk 

lørdag d. 2. april 2016 kl. 11 på Hadruplund. 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden 

3. Det reviderede regnskab 2015 gennemgås til godkendelse 

4. Budget for det kommende år 

a. Forslag til takster for 2016.  

Pr. jan. 2016 er vandafgiften fortsat 5,86 kr. Drikkevandsafgift er afløst af et bidrag til 

grundvandskortlægning på 0,39 kr./ pr. m
3 
og skal betales i 2016 - 2017. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke modtaget forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

På valg til bestyrelsen er:  

Asger Thykjær – modtager genvalg 

Rasmus Lund – modtager genvalg 

Anne-Marie Mathiasen – modtager genvalg 

    På valg som suppleant er: 

 Lene Wendland – modtager genvalg  

7. Valg af revisorer:  

Susanne Bisgaard - modtager genvalg 

 

8. Eventuelt.  

 

 

Bilag: 

Forslag til takstblad 2016 og regnskab 2015.  
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Referat 

Ad.1: Formand Henning Mathiasen bød velkommen til de i alt 16 forbrugere, der var mødt frem til 

generalforsamlingen. Formanden foreslog Børge Jensen som dirigent og Børge sagde 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 medio uge 11.  

Herefter gav dirigenten ordet til formanden Henning Mathiasen til aflæggelse af bestyrelsens 

beretning for året 2015. 

 

Ad. 2: Beretning for Hadrup Vandværk 2015 v/ Henning 

’Velkommen til generalforsamlingen 2015. Allerførst vil jeg indrømme, at vi knapt 

overholder vedtægterne, hvor der står, at generalforsamlingen skal afholdes i marts 

måned. Men regnskabsføreren vil gerne have lidt tid og så kom påsken lidt i vejen 

sidst i marts måned, så derfor først generalforsamling her i starten af april. 

Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling grønt lys til at modernisere vandværket 

og det har vi så gjort. Den gamle hydrofor er udskiftet med 5 gange 1,1m
3
 

plastbeholdere og en frekvensstyret pumpe, der styrer trykket ud til forbrugerne. 

Arbejdet gik i gang ca. 15. juni. Den gamle hydrofor blev slæbt udenfor (bagmuren 

blev banket ud) og fungerede midlertidigt, 2/3-dele af gulvet blev brækket op, de nye 

tanke kom ind og hullet i muren blev lukket. Anlægget blev koblet sammen inden 

ferien. Dog var elektrikeren ikke blevet helt færdig og alle forbindelser var desværre 

ikke blevet forbundet helt rigtigt, så et par gange blev jeg ringet op om morgenen, at 

der ingen vand var. Det beklager vi selvfølgelig. Der er sikkert også nogle af 

forbrugerne tættest på vandværket, hvor vandet har været farvet. Men nu tror vi det er 

i orden. Det nye system vil nok være lidt dyrere at køre med, da det bruger lidt mere 

strøm, men pumpen i boringen arbejder ikke så hårdt, så den holder nok lidt længere. 

Prisen på det, der er blevet lavet, er på ca. 140.000 kr. og det svarer til, hvad vi havde 

regnet med. 

Ifølge kommunens vandforsyningsplan skal vi indgå i et samarbejde med et andet 

vandværk. Den 26.januar 2016 inviterede vi bestyrelsen i Oldrup (3 mand) til møde. 

Vi fik en god snak om et evt. samarbejde. Så i øjeblikket skriver vi lidt sammen. På 
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vandværksforeningens hjemmeside er der en vejledning og forslag til hvordan et 

samarbejde kan indgås og hvad man skal være opmærksom på. Mere om dette 

spørgsmål på generalforsamlingen til næste år. 

På takstbladet vil I se, at bestyrelsen foreslår, at den faste afgift forhøjes fra 1200,- kr. 

til 1600,- kr. årligt og prisen på vand forhøjes med 0,50 kr. pr. m
3
.  

Selvom vi har fået lavet meget, er der fortsat ting, der skal laves. Bl.a. har vi i 

forbindelse med kraftig regnskyl haft drænvand, der har slået tilbage i vandværket. 

Claus Bisgaard er sat på opgaven med en tilbageløbsrist. Det er også 

lovgivningsmæssigt varslet, at et vandværk skal have en alarm tilkoblet selve 

vandanlægget og en gulvalarm. Vi skal også have sat et nyt, vedligeholdelsesfrit hegn 

omkring vandværket. 

 

Forbruget af vand i 2015 er ca. 8700 m
3
, hvilket er en stigning på 150 m

3
. Fordelingen 

er således: 

23 husstande á 75 m
3
, 2 landbrug uden dyrehold á 400 m

3
, 2 landbrug med dyrehold á 

2200 m
3
, 4 institutioner á 350 m

3
. 

 

Stikledningen til Hadrupvej 53 er afbrudt ved hovedledningen, så der ikke står 

stillestående vand deri. 

Der er lige taget vandprøver her i marts måned (udvidet kontrol af drikkevandet) og 

alle analyseresultaterne overholder alle kravværdier i henhold til aktuel lovgivning. 

Med de investeringer i tekniske forbedringer, der er gennemført i 2015, mener 

bestyrelsen, at vandværket er sikret en del år frem med mindre der kommer krav, som 

vi ikke kender i dag.  

Der dukker desværre jævnligt tal op i medierne, som efter min mening er urigtige eller 

gamle tal. De mange boringer, som nogen påstår lukker på grund af forurening, er ofte 

gamle boringer inde i byerne, som ikke er sikret eller er overflødige. Men disse 

medieinformationer er nok desværre noget vi må leve med.  

Til slut vil jeg sige tak til Jørn Bisgaard for pasning af og omkring vandværket. 

Til den øvrige bestyrelsen vil jeg sige tak for godt samarbejde. Vi har holdt 4 

bestyrelsesmøder og en del telefonsamtaler, men altid med godt humør’. 
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Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte om der var spørgsmål. Der var spørgsmål 

til økonomien i vandværket efter de nye investeringer. Bestyrelsen svarede, at økonomien alt i alt 

ser tilfredsstillende ud i forhold til den almindelige drift og vedligeholdelse. Bestyrelsen har dog 

alligevel valgt at forslå en forhøjelse af såvel den faste afgift og af m
3
 prisen. Dette vil blive 

nærmere begrundet under pkt. 4 – Budget for det kommende år. 

Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for deres arbejde i årets løb. Der var heldigvis ingen af 

forbrugerne, der havde oplevet gener med ’rødt’ vand i forbindelse med tilslutning af det nye anlæg. 

Og der var heller ingen der tilkendegav problemer med trykket ved forbrug. 

Formandens beretning blev godkendt ved håndsoprækning. 

 

Ad. 3: Gennemgang af det reviderede regnskab for 2015. 

Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Kasseren informerede om at regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år – en ændring som er 

gældende for alle mindre vandværker. Det er blevet tydeliggjort, at et vandværk er underlagt 

princippet ”hvile i sig selv”, således at et overskud på årets aktiviteter er udtryk for ’gæld til 

forbrugerne’ og et underskud er udtryk for at forbrugerne har betalt for lidt.  

Ved udgangen af 2015 har vandværket en likvid kapital på kr. 161.794. I løbet af året har vi haft 

udgifter og indtægter svarende til, at vi har ’brugt’ ca. 100.000,- af den kapital, vi havde ved starten 

af 2015.  

I forhold til udgifter for vores ’nye’ anlæg holder disse det niveau, vi havde regnet med og fået 

tilbud på. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold hos vores statsautoriserede revisor og de to interne 

revisorer har begge godkendt regnskabet efter at have gennemgået både regnskabet og bilagene. 

Regnskabet blev kort gennemgået på generalforsamlingen.  

Herefter blev regnskabet godkendt af de fremmødte. 

 

Ad. 4: Budget for det kommende år. 

Forslag til takster for 2016 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Prisen pr. m
3
 forbrugt vand foreslås hævet til kr. 5,00 og den faste afgift foreslås hævet til kr. 1600,- 

pr. ejendom/bolig.  

Pr. jan. 2016 er vandafgiften fortsat 5,86 kr. pr. m
3
. Drikkevandsafgiften er afløst af et bidrag til 

fortsat grundvandskortlægning på kr. 0,39 og skal betales i 2016 - 2017.  
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Bestyrelsen foreslår at hæve prisen for vand begrundet i de yderligere udgifter vi allerede kender for 

det kommende år – tilkobling af anlægsalarm - og gulvalarm, opsætning af et nyt hegn omkring 

vandværket og sikring mod tilbageløb fra dræn/regnskyl. Hvis det bliver aktuelt inden for de 

nærmeste år at etablere en fast forbindelse til Oldrup Vandværk vil en sådan kunne løbe op i 2-

300.000,-. Bestyrelsen tror/håber ikke, at dette bliver aktuelt foreløbig, men der kan jo opstå 

problemer med kvaliteten af vandet, som vi ikke kan forudse og hvor vi ikke kan nøjes med en 

midlertidig tilslutning til Oldrup i form af f.eks. en brandslange. Derfor er bestyrelsen af den 

indstilling, at det er klogt at have en lidt større egenkapital end aktuelt og at denne kan 

tilvejebringes gennem meget lempelig stigning i prisen for vand som hen over tid alligevel øger de 

økonomiske ressourcer. 

 

Budgettet og takstbladet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

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 Asger Thykjær, Rasmus Lund og Anne-Marie Mathiasen og alle var 

villige til genvalg. Alle opstillede medlemmer blev genvalgt uden modkandidater.  

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

 

Bestyrelsen består således uforandret af: Henning Mathiasen, Asger Thykjær, Karl Bojsen, Rasmus 

Lund og Anne-Marie Mathiasen.  

Suppleant til bestyrelsen er Lene Wendland. 

 

Ad. 7: Valg af revisor. 

På valg som intern revisor var Susanne Bisgaard. Susanne har mundtligt tilkendegivet, at hun var 

villig til genvalg. Susanne blev genvalgt.  

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

 

Ad. 8: Eventuelt. 
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Vandværket informerede om, at det fortsat er muligt at få sløjfet ubenyttede brønde eller boringer. 

Muligheden har været omtalt i Odder Avisen her i starten af året. Kommunen og vandværkerne 

tilbyder i samarbejde, at sløjfe de gamle drikkevandsbrønde eller –boringer uden udgift for ejeren.   

Læs mere om denne mulighed i vedhæftede skrivelse. 

 

Der var spørgsmål til de igangværende drøftelser med Oldrup Vandværk i forhold til at sikre den 

fortsatte vandforsyning. Alle vandværker er som nævnt forpligtigede til at have en samarbejdsaftale 

med et andet vandværk, som man selv kan vælge. Det er jo naturligt for Hadrup – og også for 

Oldrup – at vi taler os frem til en aftale om at samarbejde i tilfælde af problemer af den ene eller 

andet art. Oldrup har to boringer og er derfor ikke så udsat i forhold til at have tilstrækkelig 

kapacitet som Hadrup. Den geografiske nærhed mellem to samarbejdende vandværker er ret 

afgørende i forhold til økonomi ved en evt. sammenslutning.  

I drøftelserne med Oldrup Vandværk er vi fortsat i den indledende fase, hvor vi udveksler 

forventninger til et samarbejde og hvad der evt. skal til for at dette kan etableres.  

Vi håber, at kunne fortælle mere konkret om dette ved næste års generalforsamling. 

 

På vegne af Hadruplund blev der spurgt til brugen af den opslagstavle, som hænger på det lyseblå 

udhus ved indgangen til Hadruplund. Hadruplund har ikke noget imod at opslagstavlen fortsat 

hænger der, men hvis den ikke bruges kunne det overvejes at tage den ned og/eller bruge den på en 

anden måde et andet sted.  

Vandværket har betalt for at få opslagstavlen lavet og Hadruplund har gratis stillet pladsen til 

rådighed. Formålet var, at byens borgere kunne sætte opslag op om hvad de hver for sig tænkte, 

kunne være af interesse for øvrige borgere. Det kunne være køb/salg, udlån, arrangementer, 

plantebytte m.v. Det har vist sig gennem årene, at der ikke hænges noget op i skabet. Så det kan 

være, at der ikke er et behov. Men er der nogen med en god ide og som kan se en anden måde at 

bruge opslagstavlen på – så kontakt et af medlemmerne i vandværkets bestyrelse.  

 

Der blev rejst spørgsmål fra en af de fremmødte, om vandværket kunne tænke sig at arbejde for at 

få indkøbt en hjertestarter til ophængning et centralt sted i byen og/eller eventuelt arrangere kursus 

om første hjælp. Der var flere af de fremmødte, som heldigvis havde gode erfaringer med at ringe 

112 i forhold til, hvor hurtig ambulancen kommer frem.   
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Vi drøftede kort, hvordan man som borger, selv kan gøre noget for at have et vist beredskab, hvis 

man er til stede i en situation, hvor der bliver behov for at give livreddende førstehjælp eller hvis 

andre skal agere, fordi man selv har behovet.   

Det kan være en god ide, at man kender telefonnummer til de nærmeste naboer, da man så måske 

kan få hjælp og ikke står alene med problemet.  

Det er selvfølgelig også en god ide, at man opsøger viden om, hvordan man udfører livreddende 

førstehjælp. Se f.eks. på http://www.hjertestarter.dk/Hjertestart/Hjertestart-trin-for-trin.  

 

Vi snakkede om, hvor der hænger hjertestarter her i området. Det gør der på kirkehuset ved 

Hundslund Kirke og denne hjertestarter er tilgængelig alle døgnets timer, da den sidder udvendig på 

bygningen og synlig fra landevejen.  

Desuden sidder der en ved Hundslund skole  

Se vedhæftede side med kort over hjertestartere i Hundslund og omegn. Opsøg selv information om 

den konkrete placering. 

Vandværkets bestyrelse vil undersøge prisen for en hjertestarter og om det er muligt, at få nogen til 

at afholde et kursus, herunder pris og betingelser. 

 

Vi rundede af med at høre synspunkter på, om vi fortsat skal holde generalforsamling en lørdag 

formiddag eller om et aftensarrangement på en hverdag inkl. et let måltid ville gøre det lettere og 

mere tiltrækkende, så generalforsamlingen også bliver en måde at mødes på i byen.  

Der var ingen klare tilkendegivelser, så bestyrelsen vil overveje tidspunktet ved næste års 

generalforsamling  

 

E-mailadresser og telefonnummer på forbrugerne:  

Vi vil fortsat gerne have e-mailadresse og telefonnummer på vores forbrugere. Det gør det lettere 

for bestyrelsen at give besked til alle forbrugere på en hurtig måde, hvis der skulle opstå en 

uregelmæssighed eller tekniske problemer. Så skriv til: Hadrup Vandværk, hv8350@gmail.com.  

 

Bestyrelsen vil indtil videre fortsat omdele såvel indkaldelse til generalforsamling som referat fra 

generalforsamlingen til den enkelte forbruger. Hvis der er forbrugere, der har spørgsmål til 

bestyrelsen, er I selvfølgelig velkomne til at sende en mail eller ringe. Bestyrelsens telefonnumre 

står på takstbladet. 

http://www.hjertestarter.dk/Hjertestart/Hjertestart-trin-for-trin
mailto:hv8350@gmail.com
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Dirigenten rundede generalforsamlingen af med at sige tak til alle fremmødte for en god og levende 

drøftelse af de enkelte punkter. 

Formanden takkede også de fremmødte for en god generalforsamling og herefter kunne vi gå i gang 

med en frisk frokost. 

 

2. maj 2016. 

 

Referent: Anne-Marie Mathiasen                                 Formand: Henning Mathiasen 

 

Dirigent: Børge P. Jensen 

 

 


