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Referat fra ordinær generalforsamling afholdt d. 17. marts 2012 kl. 10.00 

i gildesalen på Hadruplund, Hadrupvej 41. 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden 

3. Det reviderede regnskab gennemgås til godkendelse 

4. Budget for det kommende år 

a. Forslag til takster for 2012.  

Der er afgiftsstigninger, der træder i kraft pr. 1. januar 2012.  

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 

Henrik Greve – modtager genvalg 

Anne-Marie Mathiasen – modtager genvalg 

    På valg som suppleant er: 

 Lene Wendland 

7. Valg af revisorer.  

På valg er Susanne Bisgaard 

 
8. Eventuelt.  

Referat 

Ad. 1: Formanden Henning Mathiasen bød velkommen til de i alt 7 personer, der var mødt frem til 

generalforsamlingen. Formanden foreslog Børge Poulsgaard Jensen som dirigent og Børge 

takkede ja til opgaven. 

Ad. 2: Henning afgav beretning om det forløbne år 2011.  

Det har været et stille og stabilt år for Hadrup Vandværk - efter at vi de foregående år har fået 

skiftet pumpe og filtre. I år har vi fået skiftet alle vandure. 

Ved sidste generalforsamling havde bestyrelsen med hjælp fra vandværksforeningen fået 

gennemgået vedtægterne, så de passer til de regler, der er i dag. Vedtægterne kunne ikke 
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godkendes på den ordinære generalforsamling, da der ikke var mødt tilstrækkelig mange op til den 

ordinære generalforsamling. Der blev derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 14 dage 

senere, hvor et flertal blandt de fremmødte stemte for den foreslåede ændring af vedtægterne.  

Vi har siden overvejet, om vi med fordel for forbrugerne burde ændre vores vandværk fra det 

nuværende ’Andelsselskab’ til et Andelsselskab med begrænset ansvar’ = a.m.b.a. Spørgsmålet vil 

blive nærmere undersøgt hos en advokat, så vi får klarhed over både fordele og eventuelle 

ulemper. Hvis bestyrelsen vurderer, at det samlet set vil være en fordel for vandværkets forbrugere 

at få gennemført en ændring, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 

Sommerfesten 2011 blev aflyst på grund af manglende tilslutning. I stedet blev der lagt vægt på 

Skt. Hans bål ved mosen på Hadrupvej 59 med spisning af medbragt mad og bål. Ca. 20 deltog. 

Ved sidste generalforsamling blev der stillet forslag om opsætning af en opslagstavle til blandede 

oplysninger. Den er blevet lavet og hænger - med velvilje fra Hadruplund - på den lille træbygning 

ud mod vejen. Alle i byen kan bruge opslagstavlen, hvis I har noget I gerne vil informere om.  

Der er kommet ny bruger på Hadrupvej 32, som vandværket byder velkommen. 

Vandforbruget i 2011 er på 10.800 m3 . 

Vandkvaliteten af vores vand er helt i orden og inden for gældende krav. Der var først på året for 

lidt ilt i vandet, men efter en regulering viste ny prøve i juni, at iltindholdet var inden for det niveau 

det skal være.  

Kommunalt tilsyn d. 23. juni fandt vandværket i orden. 

I august 2011 trådte der nye regler i kraft vedr. etablering af en zone med en radius på 25 meter 

fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Inden for 

denne zone må der ikke anvendes pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og 

offentlige formål. Kravet var tidligere en zone på 10 meter. Der er dog endnu ikke kommet regler 

for, hvordan arealet inden for de 25 meter må behandles. Det kan undre, at det kun er boringer, 

der ligger i landområder, der er underlagt restriktioner. Restriktionerne gælder ikke for boringer i 

byområder. 

Det er plantedirektoratet, der er tilsynsmyndighed, så hvis den berørte landmand ikke overholder 

reglerne – som endnu ikke er nærmere beskrevet – kan han blive trukket i arealtilskud. 

Forurening af boringer er ofte i medierne med store overskrifter. 

Fremtid 

Kommunens vandforsyningsplaner blev i 2010 udskudt i 2 år. Vandrådet (som er en forening af 

vandværker i Odder Kommune) arbejder for at beholde de bestående vandværker, selv om Odder 

Vandværk gerne vil have flere mindre vandværker nedlagt og tilsluttet til Odder Vandværk. Der har 

i medierne været skriverier om Odder og Gylling Vandværker. 

Med hensyn til Hadrup Vandværks fremtid kender vi ikke planerne, men foreløbig arbejder vi 

videre og holder vandværket i orden. Men af takstbladet kan det jo ses, at der hele tiden kommer 

nye afgifter og vandprøver m.m. er jo lige dyre enten der oppumpes 10.000 m3 eller 99.000 m3. 
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En opfordring vedr. adgang til aflæsning af uret i målerbrønden 

Hvert år inden udgangen af oktober måned sker der aflæsning af vandmåleren. To fra bestyrelsen 

kommer rundt til alle forbrugere. Inden dette tidspunkt vil vi bede alle husstande sørge for: 

 AT MÅLERBRØNDEN ER UMIDDELBAR SYNLIG EVT. MARKERET MED EN STOK 

ELLER LIGNENDE 

 

 AT DET ER LET AT KOMME TIL AT AFLÆSE URET UDEN GENERENDE GRENE, 

SKRALDESPAND, STEN ELLER LIGNENDE 

 

Formanden udtrykte en tak til Hadruplund for at lægge hus og god kaffe til generalforsamlingen, 

tak til Jørn Bisgård for pasning og tilsyn af vandværket og tak til den øvrige bestyrelse for godt 

samarbejde i årets løb. 

 Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad. 3: Alle forbrugere havde fået det reviderede regnskab inden generalforsamlingen. Regnskabet 

blev kort gennemgået af kassereren Anne-Marie Mathiasen. Ud over udgiften til nye vandure har 

der kun været få og mindre vedligeholdelsesudgifter. Vandværket har haft et mindresalg af vand, 

hvilket primært skyldes ophør med dyrehold hos en forbruger. 

Vandværket slutter året med et mindre overskud. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. 4: Bestyrelsen foreslår, at prisen pr. m3 vand fastholdes, ligesom der ikke foreslås ændring af 

den faste grundtakst. Priserne fastholdes, da der ikke forudses væsentlige vedligeholdelses-

udgifter i 2012.  

Der er politisk vedtaget stigninger af vandafgift og der er indført en særlig drikkevandsafgift for 

årene 2012 – 2017. Så forbrugeren vil komme til at betale mere pr. m3 vand i 2012, jvf. 

informationerne på det udsendte takstblad. 

Budgettet og takstbladet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. 5: Der var ikke modtaget forslag til behandling fra forbrugerne, 

 

Ad. 6: Tre medlemmer af bestyrelsen og en suppleant var på valg.  



Hadrup Vandværk 
 

4 
 

Alle tre bestyrelsesmedlemmer og suppleanten var villig til genvalg og blev genvalgt. Bestyrelsen 

består således af: 

Henning Mathiasen, Asger Thykjær, Karl Bojsen, Henrik Greve og Anne-Marie Mathiasen. 

Suppleant til bestyrelsen er Lene Wendland. 

 

Ad. 7: På valg som revisor var Susanne Bisgaard, som var villig til genvalg. Susanne blev genvalgt 

som revisor. 

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

 

Ad. 8: 1 2013 har vandværket 75 års jubilæum. Bestyrelsen vil overveje en markering evt. ved 

sommerfest eller ved Skt. Hans fest. Hvis der er nogle der har et forslag til et fælles initiativ er de 

meget velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen ønsker alle forbrugere en rigtig god sommer. 


