
VANDVÆRK andelsselskab 

 
      

 

REFERAT  FRA 
 

Generalforsamling i Amstrup Ege Vandværk andelsselskab 

 

Generalforsamlingen afholdtes lørdag den 30.04. 2011 kl. 11,30 

I Ørting Hallens Cafeteria 
 
Med følgende Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år til godkendelse og udkast til takstblad til orientering. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6.                       Valg til bestyrelsen, på valg:                   Jørn Fogh, Per Højgård Andersen, Flemming Mouritsen 

7.                       Valg af bestyrelsessuppleant, på valg:    Kirsten Kristensen 

8.                       Valg af revisor, på valg:                          Ester Pedersen og Viggo Eslund 

8.a Valg af revisorsuppleant, på valg:           Carsten Rosendal og Per Brønserud 

9.                       Eventuelt.                 

 

Der var fremmødt 17 personer repræsenterende 15 stemmer. 

 

Ad 1.             Bestyrelsen foreslog Jørn Fogh - som enstemmigt blev valgt, hvorefter han   

                           konstaterede Generalforsamlingens lovlighed 

 

Ad 2).            Et roligt år er gået. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.             

                      Problemfri drift af vandværket med kun et par fejlalarmer og ingen brud. 

                      Alle vandurene er nu udskiftet, og der er lagt nyt tagpap på Vandværksbygningen. 

                      Der er ikke udtaget vandprøver med problemer. 

                      I forbindelse med Frank Højgårds udvidelse af bedriften i Amstrup har der været  

afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen valgte her, at støtte sig til 

Odder Kommunes indstilling. Per Højgård Andersen deltog IKKE i denne beslutning. 

                      Som besluttet på Generalforsamlingen sidste år er revisionen udført af de folkevalgte 

                      revisorer/bilagskontrollanter efter det af Microwas udfærdigede regnskab. 

Vandværkets forsikringer gennemgås i det kommende år, med vægt på ulykkes- samt                                                                                                          

bestyrelsesansvarsforsikring. 



Der er i alt oppumpet 20.710 m
3
,
 
og der er afregnet 20.241 m

3
, så der er tale om 

minimalt vandspild. Begge boringer vil blive efterset i det kommende år, desuden 

forberedes digitalisering af ledningsnettet i 2012. 

Takstbladet fremlægges på et senere punkt. I dette forslag er den faste afgift fastsat til 

kr. 500,00 for alle. Vandprisen nedsættes fra kr.4,07 til kr.3,50 pr m
3
 og 

grundvandsgebyret fra kr. 0,48 til kr. 0,40. pr m
3
, da Odder Kommune forlanger at 

regnskabet skal hvile i sig selv. 

                      Der er fremkommet en henvendelse vedrørende vandspild, dette drøftes i bestyrelsen, 

                      efter høring af Generalforsamlingen. Her var indstilling, at hver forbruger selv skal 

                      hæfte for vandspild fra vanduret og ind. 

                      Der blev forespurgt om vi har vandindvindingsrettigheder nok. Det mener  

                      bestyrelsen at der er, da vi har rettighed til 25.000 m
3
 og forbruget er ca. 20.000 m

3
. 

                      Hvis der skulle opstå et yderligere behov, vil bestyrelsen undersøge muligheden for 

                      udvidelse. 

                      Til sidst en tak til Henning for drift af Vandværket, samt tak til Svend for  

                      græsslåning. 

                        

Ad 3.             Regnskabet blev oplæst af kassereren. Dette blev enstemmigt vedtaget. Der var             

spørgsmål om man ikke kunne indkalde medlemmerne på e-mail. Dette vil bestyrelsen 

tage op. 

                            

Ad 4.             Budgettet blev oplæst af kassereren. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

                      Microwas priser for administrationsservice er uændret selv om revisionsfirmaet er 

                      Fravalgt, og Microwa nu skal opstille regnskabet.   

                      Udkast til takstblad blev forelagt til orientering, det skal godkendes endeligt af Odder 

                      Kommune. 

                        

Ad 5.             Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6.             Genvalg til Jørn Fogh, Per Højgård Andersen samt Flemming Mouritsen. 

 

Ad 7.             Ny valgt bestyrelsessuppleant er Svend Pedersen. 

 

Ad 8.             Genvalg til Esther Pedersen samt Viggo Eslund og som suppleant Per Brønserud. 

                

Ad 9.              Intet.  

                        

 

Herefter erklærede formanden generalforsamlingen afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Dirigent  Jørn Fogh 


