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Referat fra ordinær generalforsamling i Hadrup Vandværk 

lørdag d. 29. marts 2014 kl. 11 i gildesalen på Hadruplund. 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden 

3. Det reviderede regnskab 2013 gennemgås til godkendelse 

4. Budget for det kommende år 

a. Forslag til takster for 2014.  

Pr. jan. 2015 stiger vandafgiften med 0,40 kr. til 5,86 kr. Der skal fortsat 

betales drikkevandsafgift på 0,67 kr. frem til og med 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 

Anne-Marie Mathiasen – modtager genvalg 

Henrik Greve – modtager ikke genvalg 

    På valg som suppleant er: 

 Lene Wendland  

7. Valg af revisorer:  

Susanne Bisgaard - modtager genvalg 

 
8. Eventuelt.  

Bilag: 

Takstblad 2014, regnskab 2013 og vedtægter for Hadrup Vandværk a.m.b.a. gældende fra 1/1-2014 

er 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 16 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. 13. marts. 

Herefter gav dirigenten ordet til formanden til aflæggelse af bestyrelsens beretning for 

året 2012. 

 

Ad. 2: Beretning for Hadrup Vandværk 2013. 

Henning Mathiasen: ’Da jeg begyndte at tænke på min beretning, syntes jeg ikke, der 

var så meget at fortælle om. Men lidt blev det til. 

På generalforsamlingen sidste år i starten af marts drøftede vi om Hadrup Vandværk 

skulle omdannes fra I/S til et a.m.b.a. På bestyrelsens første møde i april besluttede 

vi at sætte det i gang. På en ekstraordinær generalforsamling sidst i maj fik vi 

medlemmernes bemyndigelse til at nedlægge det gamle I/S og oprette Hadrup 

Vandværk a.m.b.a. med virkning fra d. 1/1-2014. Anne-Marie, som er vandværkets it-

ansvarlige har sammen med Erhvervsstyrelsen og en del mails frem og tilbage fået 

det på plads. Tak for det Anne-Marie. 

For et år siden havde vi kontakt med et firma, der hedder AmTech ang. kalk i vandet. 

Vi drøftede det i bestyrelsen og fik et tilbud på ca. 55.000,- kr eller ca. 1650,- kr. pr. 

forbruger. Jeg havde hørt at Fårvang Vandværk havde fået et anlæg og talte med 

vandværkspasseren. Han sagde, det gjorde noget ved vandet. De havde haft 

anlægget i 2 år. Samtidig arbejdede Vandrådet for Odder Kommune med sagen. 

Flemming Jensen fra Dyngby Vandværk spurgte Vamdrup og Hornum Vandværker om 

deres erfaring. De sagde, at ’man skal tro på det, for at det virkede’. På den baggrund 

valgte bestyrelsen at droppe spørgsmålet. 

Vandværket har oprettet en digital postkasse. 

Odder Kommune har fået lavet en ny vandplan. Tidligere har der været planer om 

ringforbindelser mellem oplandsværkerne. Kommunen har nu indset at det er for dyrt, 

så nu skal det hedde en nødforsyning. Man har planer om, at brandvæsenet skal have 

en ekstra vandvogn, som er ren og som kan sættes ind i nødstilfælde. 



Hadrup Vandværk 
 

3 
 

Vi har været lidt i tvivl om tilstanden af pumpen på vandværket. Den blev sidst 

fornyet i november 2011. Så nu er der sat en timetæller på pumpen. De første 41 

dage i 2014 har forbruget pr. døgn været 19,2 m3 og det tager pumpen 3,2 

timer/døgn at pumpe det op. El-forbruget er stabilt. Begge informationer tyder på at 

pumper har mange arbejdstimer endnu. 

Der er oppumpet 9200 m3. Pr. hus er det 158 m3, pr. institution 407 m3 og pr. gård 

1300 m3.  

Pr. januar 2013 fik vi sat et nyt vandur på vandværket. Det har vist sig at være en 

nyttig investering for i år passer den oppumpede vandmængde med forbrugernes ure. 

Den 28. november var 16 vandværker i Odder Kommune inviteret til møde ang. 

Borings Nære Beskyttelses Områder – BNBO. Hvert vandværk fik efterfølgende et 

udkast til hvordan disse beskyttelsesforanstaltninger kunne blive gennemført. 

Arbejdet var udført for Odder Kommune af ingeniørfirmaet Orbicon. Det fik vi en halv 

time til at se igennem, spise en flute og drikke en vand og se om der var spørgsmål til 

udkastene. Derefter ville kommunen gerne have svar tilbage senest d.20. dec. 13. Det 

var noget af en mundfuld og ikke sådan at fordøje. For Hadrups vedkommende betød 

det, at Claus ikke måtte dyrke 2,5 ha omkring vandværket, der skulle sættes mærker 

af en landmåler og det skulle tinglyses på ejendommen. Man havde fra Orbicon en 

medarbejder, som efterfølgende skulle forhandle med landmanden om prisen på 

jorden og som vandværket skulle betale. Claus og jeg satte os sammen og drøftede 

sagen og han var godt træt af situationen. Asger og jeg havde i efteråret været til et 

møde i FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark), hvor det blev nævnt, at hvis 

kommunen ville trække noget ned over hovedet på vandværkerne – så skulle vi lade 

være med at skrive under på noget inden vi havde talt med FVD. Jeg talte med 

juridisk afdeling i FVD og forelagde dem kommunens plan. De sagde: Send lige jeres 

materialer over til os – så skal vi se på det. Så sænkede vi skuldrene lidt igen. Andre 

vandværker og vandrådet var også gået ind i sagen og d. 16. december kan der brev 

fra FVD om, at man på landsplan var gået ind i sagen. I løbet af januar og februar har 

vi fået forskellige informationer til forståelse af de bagvedliggende hensyn. D. 27. 

februar har kommunen, vandrådet og FVD holdt møde i Odder. Den 18. marts 2014 

har vi modtaget en revideret handleplan fra Kommunen, hvori der står: det 

konkluderes på baggrund af den udførte analyse og beregning, at BNBO ikke 

effektueres for den boring, der er tilknyttet Hadrup Vandværk, da der: 

 indvindes fra terrænnært og sårbart magasin, der allerede viser tegn på 

påvirkning fra overfladen  

 boringen er tilknyttet et vandværk, der forsyner relativt få forbrugere og som 

kan tilsluttes en anden forsyning eller der kan etableres en ny boring, der 

indvinder fra et andet og bedre beskyttet magasin. 
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Det med en ny boring har vi tidligere tænkt over, men til dels afslået det igen som 

værende alt for dyrt. Et par gange har jeg mødt Ole Olsen, formand for Oldrup 

Vandværk, hvor vi løseligt har talt om evt. at komme med i Oldrup vandværk. De har 

godt 80 forbrugere og pumper ca. 20000 m3. 

Med hensyn til fremtiden har vi også regnet lidt. Første boring holdt fra 1939 – 1977. 

Det er 38 år. Den næste fra 1977 vil måske også holde i 38 år eller mere? Nu skriver 

vi 2014 – det er altså 37 år, så spørgsmålet er, hvor længe vi har igen. Jeg har 

spurgt et brøndborefirma i Herning, de kunne fortælle at en boring fra 1977 har et 

borerør i pvc. Så der er ingen fare for gennemtæring. Problemet er dog, at man ikke 

var så god til at ’pakke’ omkring borerøret, så forurening fra overfladen kan være det 

største problem. Brøndboreren spørger om vi har tænkt på en ny boring og kan 

fortælle, at det ikke er svært at finde vand i vores område. En boring ned i 50 meter 

plus filter vil koste ca. 130 – 140.000 kr. Så kunne vi gøre det sådan, at vi pumper i 

en til to dage fra den gamle boring og resten af ugen fra den ny boring. Derved 

aflastes den gamle boring og vi har en forsyning, selv om den gamle boring skulle 

give problemer. Det har givet lidt at tænke over og det lyder heldigvis spændende. 

Til slut vil jeg sige tak til Hadruplund for lån af lokaler og god kaffe.  

Tak til Jørn Bisgård for tilsyn og pasning af vandværket. 

Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årets løb. Vi har ikke altid været 

enige, men har altid gået fra hinanden i god forståelse’.  

Dirigenten takkede formanden for beretningen.  

Analyserapport fra den sidste prøvetagning af vores drikkevand foretaget i marts 

2013 – en normalkontrol og kontrol af organisk mikroforurening – blev uddelt til 

gennemsyn og spørgsmål. Prøvetagningsfirmaet Eurofins konkluderer, at alle 

resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 

31. oktober 2011. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Ad. 3: Gennemgang af det reviderede regnskab for 2013. 

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 de stemmeberettigede fremmødte ved håndsoprækning. 

 

Ad. 4: Budget for det kommende år. 
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Forslag til takster for 2014 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. Pr. jan. 2015 stiger vandafgiften med 

0,40 kr. til 5,86 kr. Der skal fortsat betales o.67 kr. frem til og med 2017. 

Budgettet og takstbladet blev 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 og Anne-Marie Mathiasen, som begge var 

villige til genvalg og blev genvalgt.  

Henrik Greve var også på valg til bestyrelsen og havde valgt ikke at genopstille. 

Bestyrelsen sagde tak til Henrik med en lille opmærksomhed for de mange år han 

havde deltaget i bestyrelsesarbejdet.  

Rasmus Lund, Hadrupvej 22 meldte sig som nyt medlem af bestyrelsen og blev valgt.  

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

Bestyrelsen består således fremover 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 var villig til genvalg og blev 

genvalgt.  

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

Moseholt. 

Ad. 8: Eventuelt. 

Vandværket har 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. 

Dirigenten takkede de fremmødte for en god generalforsamling. 

Da vi nærmede os kl. 12 begyndte der at komme inviterede gæster for at festligholde, 

at Hadrup Vandværk her i 2014 havde eksisteret 75 år. Bestyrelsen havde taget 

initiativ til at indbyde tidligere formænd og kasserer for Hadrup Vandværk til en 

frokost sammen med de fremmødte forbrugere. Der var heldigvis flere, der havde 

mailto:hv8350@gmail.com
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takket ja til at komme og få en snak, møde kendte mennesker og høre nyt om livet i 

Hadrup. Der blev snakket et par timer og nydt godt smørrebrød og kaffe. 

   

6. april 2014 

 

Referent: Anne-Marie Mathiasen                                 Formand: Henning Mathiasen 

 

Dirigent: Børge Poulsgaard Jensen  

 

 


