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REFERAT  FRA 

 

Generalforsamling i Amstrup Ege Vandværk andelsselskab 

 

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 10. august 2020  kl. 19.00 

I Ørting Hallens Cafeteria 

 

Dagsordenen er følgende:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Det reviderede regnskab forelaegges til godkendelse  

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

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen på valg er:  Maks Klaustrup og Henning Vam Madsen 

7. Valg af 1. suppleant:  

8. Valg af revisor: Viggo Eslund & Kaj Rudebaek 

                 Suppleant: Christian Christensen 

9. Eventuelt 

 

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

                           konstaterede generalforsamlingens lovlighed 

 

Ad 2).            Beretning af Kristian Boeriis 

Velkommen til årets generalforsamling i Amstrup Ege Vandværk – pga. Corona, så noget forsinket i forhold til planen 
og vedtægterne. Den skulle have været afholdt inden udgangen af april – indkaldelsen var lavet og pakket, men vi blev 
desværre nød til at flytte den, som så meget andet er flyttet. 
 
Drift 
Vi har igen i år haft en stabil drift af vandværket uden unødige driftstop med manglende vand til forbrugerne til følge 
– det skyldes i høj grad det arbejde og tilsyn Henning fører med vandværket med min. to ugentlige besøg, hvor der 
tjekkes, holdes rent og hvor der føres protokol over forbruget. Tak for indsatsen, Henning. 
Vi har desværre haft nogle brud i løbet af året. 
Der var to brug på Amstrup Vestergade i august, i forbindelse med kloakering udført af Odder Kommune. Det er ikke 
vores eller ledningernes skyld, så det er ærgerligt – det var nok heldigvis minimalt hvor meget spild der var. Derudover 
har der været et brud ved en brønd i Skovgårdsparken. Det var svært at lokalisere, da det var ved siden af brønden og 
vandet hurtigt forsvandt – det har nok betydet ca. 800 m3. (desuden er yderligere et brud i Skovgårdsparket udbedret 
i juni 2020) 
Samlet har det givet et utilfredsstillende stort spild i perioden på 12,8 %, svarende til ca. 2900 m3. 
Tidligere år har være 7 % i 2017/18 og 4.7 % i 2018/19. 
Vi undersøger også om der kan være et brud et sted i Amstrup Ege, og vil derfor i løbet af kort tid læse alle målere af 
der, for at undersøge det nærmere – det er ikke noget vi umiddelbart kan se, så det skal tjekkes nærmere. Vi ved hvor 
meget der bliver leveret til Amstrup Ege og hvor meget der afregnes og at der er en difference. 



 
Vi har i foråret 2020 investeret ca. kr. 100.000 i to nye råvandsstationer. 
Dette for at undgå, at der kommer beskidt overfladevand i brøndene – desuden er det også et krav fra arbejdstilsynet, 
så brøndene kan serviceres ovenfra og man undgår at skal ned i brønden.  
Vi undersøgte markedet og indhenter tilbud fra flere leverandører og valgte den vi fandt bedst. 
 
Analyser 
Der er mere og mere snak og rent grundvand og forurening med pesticider. 
I april 2019 kom der fra miljøstyrelsen påbud om, at vi inden 1. november, skulle teste for chlorothalonil-
amidsulfonsyre. 
Som nævnt i sidste års beretning, så sørger vi for at få de tests lavet hurtigst muligt, for vi tager ikke chancer. Den 
pågældende test blevet udført i maj og var negativ.  
Der er krav om, at der skal testes for flere og flere pesticider – det er fint, for søger man ikke så finder man heller ikke 
noget. Vi skal glæde os over hver eneste analyse der viser gode resultater. 
Men det koster og udgifterne til analyser stiger. 
 
Odder Vandråd – en sammenslutning af alle vandværker i Odder Kommune – har lavet en ny fælles aftale med 
AnalyTech, som vi har tilsluttet os. De have bedre priser og som det ser ud indtil videre også god service – det betyder, 
at Eurofins, som hidtidig har foretaget analyser er udskiftet. 
 
Takster 
Som tidligere nævnt, som har vi lavet en større investering i råvandsstationer, analyseudgifter stiger og vi skal på sigt i 
gang med løbende udskiftning af vores ledningsnet. 
Vi må som vandværk ikke spare penge op – pga. regnskabsreglen om over/underskud. 
Men hvis vi skal vise rettidig omhu og både have penge til stigende udgifter, uforudsete udgifter og ikke mindst 
fremtidige investeringer, er det ved at være tid til at ”polstre” os lidt igen. Vi har over en årrække sat priserne ned, 
men vi mener der er tid til igen at foretage mindre stigninger. 
Det betyder, at prisen på den faste årlige afgift stiger kr. 100, fra kr. 450 til kr. 550 og prisen pr. m3 stiger fra kr. 2,50 til 
kr. 3,00 – i alt betyder det, hvis forbruget er 100 m3, en stigning på kr. 150 pr. forbruger. Det er ikke noget vi bliver 
rige af nu, men lidt har også ret. 
Stigningen er godkendt af Odder Kommune, bl.a. på baggrund af en investeringsplan vi har lavet og indsendt.   
 
Arbejde fremadrettet 
Udover løbende vedligeholdelse, arbejder vi stadig på at få de sidste målebrønde flyttet ud i skel. 
Det er noget der blev besluttet for mange år siden for alle vandværker i kommunen og det er, udover det bliver 
nemmere af aflæse, for at holde vandværkets ledning og forbrugerens ledning adskilt og dermed ansvaret for 
ledningen adskilt. Jeg mener der mangler 5-6 stykker.  
Praksis har været, at vi laver ændringen med en ny brønd, når det er mest hensigtsmæssigt for grundejeren – det er 
vandværket der påtager sig alle omkostninger med etablering af en ny brønd.   
 
Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i årets løb. 
En helt speciel og stor tak skal gå til Jørn Fogh.  
Jørn har udfyldt flere roller i bestyrelsen gennem årerne og startede helt tilbage da Amstrup by var selvstændig og 
købte vand af Amstrup Ege. Jeg tør ikke komme med et bud på hvor mange år du har været med, men det er mange. 
Jørn har det senest år været suppleant med henblik på at udtræde af bestyrelsen fra i år – så Jørn, stor tak for 
indsatsen og det gode samarbejde. Vi håber vi stadig kan gøre lidt brug af dig og din viden fremover. 
 

Beretningen blev godkendt. 

                                                                      

                        

Ad 3.                 Regnskabet blev oplæst af kassereren. Hvor regnskabets poster og noter blev gennemgået 

 Regnskabet blev udleveret i kopi til fremmødte. 

 Regnskabet er underlagt det generelle ”hvile i sig selv” princip. 

 Regnskabet godkendt. 

  



 

                            

Ad 4.             Budgettet for det kommende år blev gennemgået af formanden.  

Taksbladet blev omdelt til orientering 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger 

                  

                        

Ad 5.             Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6.             Genvalg til  Maks Klaustrup og Henning Vam Madsen 

   

 

Ad 7.             Ny 1. suppleant : Britta Lundtoft er foreslået af bestyrelsen og blev valgt.  

 

Ad 8.             Genvalg til  Kaj Rudebæk og Viggo Eslund  

 

Ad 8.a           Genvalg  til Christian Christensen 

                

Ad 9.             Intet til referat under eventuelt. 

 

                        

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

 

 

 

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

Dirigent  Jørn Fogh 

 

 

 

Referent Stefan Schmidt 


