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Referat fra ordinær generalforsamling i Hadrup Vandværk  

lørdag d. 26. februar 2011. 

 

 

Pkt. 1:  

Formand Henning Mathiasen bød velkommen til de fremmødte forbrugere.  

Peter Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten startede med at 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet svarende til at 

forbrugerne havde modtaget mødeindkaldelsen senest 14 dage inden 
afholdelse af generalforsamlingen.  

Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 

 

Pkt. 2:  

Henning Mathiasen berettede fra året.  

 Vi har fine analyseresultater og dermed helt tilfredsstillende vandkvalitet. 
 Ved starten af året fik vi bl.a. sat nye filtre i og efter lidt justeringer skulle 

alt være i orden. Der har ikke været registreret problemer fra forbrugerne. 
Vi har et vandværk i god stand.  

 Vi forventer, at der bliver skiftet vandure hos forbrugerne i løbet af foråret. 
Vandværket står for betaling af udskiftningen. Udskiftningen sker i henhold 

til foreskreven praksis. Der er ingen formodning om uregelmæssigheder i 
forhold til de nuværende vandure, da den oppumpede mængde vand svarer 

til den målte forbrugte mængde vand hos forbrugerne. 
 Der har været et fald i forbrugt vand hos forbrugerne, hvilket kan forklares 

med et nedsat forbrug på grund af ophør med et dyrehold. Det 
gennemsnitlige forbrug hos private forbrugere er 97 m3, på 

landbrugsbedrifter med dyrehold 1676 m3 og på byens to institutioner 740 

m3. Vi har aktuelt en tilladelse til oppumpning af 12.500 m3 råvand og i den 
aktuelle situation dækker denne mængde behovet. 

 Vandplan for Odder Kommune skulle være revideret i 2010, men 
Kommunen har udsat revisionen til 2012.  

Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.  
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Pkt. 3:  

Gennemgang af det reviderede regnskab for 2010. 

Regnskabet var sendt ud til forbrugerne sammen med mødeindkaldelsen. 

Kasserer Anne-Marie Mathiasen supplerede med følgende informationer: 

Inden generalforsamlingen har regnskabet og bilagsmappen været 
gennemgået sammen med de to generalforsamlingsvalgte revisorer. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor begge 
revisorer har underskrevet regnskabet. 

 Vandværket har ’solgt’ mindre vand til forbrugerne, hvorfor indtjeningen 

er lavere end i 2009.  
 Udskiftning af filtre og mindre følgearbejder har været den største 

enkeltudgift. 
 Vi har stadig en fornuftig kapital, så vi forventer for det kommende år at 

kunne modstå uforudsete udgifter uden at skulle opkræve en højere pris 

for vandet. 

 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4:  

Budget for det kommende år. Forslag til takster. 

Bestyrelsens forslag til takster 2011 var udsendt sammen med indkaldelsen. 
Bestyrelsen foreslår en videreførelse af takster for 2010. 

Forslaget blev godkendt af forsamlingen. 

 

Pkt. 5:  

Der var ikke indkomne forslag fra forbrugerne. 

 

Pkt. 6:  

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne for Hadrup 

Vandværk.  

Ændringen er begrundet i, at bestyrelsen har erfaret, at der er enkelte forhold 
nævnt i de nuværende vedtægter, som i dag hører ind under det, der kaldes 

vandregulativ. Vedtægter er grundlaget for forholdet mellem vandværket og 
medlemmerne (rettigheder og pligter) og for forholdet til banker og offentlige 

myndigheder. Regulativet er leveringsvilkår og udarbejdes af kommunen. 
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Det fremlagte forslag til ændring af vedtægterne er udarbejdet i samarbejde 
med Foreningen af vandværker i Danmark, hvor vi er medlem. 

Der blev afholdt afstemning ved håndsoprækning. Der var 9 

stemmeberettigede forbrugere til stede. Alle 9 stemte for den foreslåede 
ændring af vedtægterne. 

Ved beslutning om vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for ændringen og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være 
repræsenteret på generalforsamlingen.  

Alle de stemmeberettigede medlemmer stemte for ændring af vedtægterne, 

hvorved det første krav kunne opfyldes. 

De 9 stemmeberettigede medlemmer, der var til stede ved 

generalforsamlingen, udgør kun 1/3 af medlemmerne, hvorfor det andet krav 
ikke kunne opfyldes.  

Forslag til ændring af vedtægterne for Hadrup Vandværk kunne 

således ikke vedtages. 

Men da så mange = alle stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen 
stemte for vedtægtsændringen kunne bestyrelsen indvarsle en ekstraordinær 

generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis 
2/3 af de afgivne stemmer bekræfter forslaget til vedtægtsændring. Dette 

gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Bestyrelsen orienterede om, at der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling lørdag d. 19. marts kl. 10. Generalforsamlingen 

afholdes på Hadruplund.  

Eneste punkt på dagsorden bliver: Forslag fra bestyrelsen til ændring af 
vedtægterne for Hadrup Vandværk.  

Se vedlagte indkaldelse. 

 

Pkt. 7:  

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Karl Bojsen var på valg og var villig til genvalg. Karl blev genvalgt 

Henning Mathiasen var på valg og var villig til genvalg. Henning blev genvalgt. 

 

Pkt. 8: Valg af revisor.  
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I Hadrup Vandværk har vi to generalforsamlingsvalgte revisorer udover brug 
af autoriseret revisor. 

Den ene af vores generalforsamlingsvalgte revisorer Aleks Mathiasen er 

flyttet, hvorfor vi skal have valgt en ny revisor. 

Anders Moseholt blev foreslået og modtog valg. 

De generalforsamlingsvalgte revisorer er således Susanne Bisgaard og Anders 

Moseholt. 

 

Pkt. 9:  

Eventuelt, herunder drøftelse af afholdelse af sommerfest. 

De sidste to år, har der ikke kunnet samles et tilstrækkeligt antal deltagere til 

afholdelse af sommerfest. Men der er stadig medlemmer, som gerne vil lægge 
tid i at prøve igen.  

Eventuel afholdelse vil blive lørdag d. 18. juni.  

Det er således nu op til vandværkets medlemmer, om der skal blive en 

sommerfest i 2011. De enkelte husstande skal aktivt tilkendegive om de 
ønsker at deltage. 

Tilmelding skal ske til Henrik og Susanne på tlf.: 21 51 23 80. 

Ring inden 1. april.  

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke de 
fremmødte for deres deltagelse. 

  

…………………………………… 


