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Referat fra ordinær generalforsamling i Hadrup Vandværk 

Lørdag d. 25. marts 2017 kl. 11. 

Gildesalen på Hadruplund, Hadrupvej 41 

Dagsorden 

1. Velkommen. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden 

3. Det reviderede regnskab 2016 gennemgås til godkendelse 

4. Budget for det kommende år 

a. Forslag til takster for 2017.  Se det udsendte takstblad. 

Pr. jan. 2017 er vandafgiften fortsat 5,86 kr. Drikkevandsafgift til grundvandskortlægning er på 0,39 

kr./ pr. m
3
. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke modtaget forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

På valg til bestyrelsen er:  

Henning Mathiasen – modtager ikke genvalg 

Karl Bojsen – modtager genvalg 

Til orientering udtræder Rasmus Lund af bestyrelsen på grund af flytning pr. 1. maj 2017. 

    På valg som suppleant er: 

Lene Wendland – modtager genvalg. 

7. Valg af revisorer:  

På valg er Anders Moseholt 

8. Eventuelt.  

Bilag:  

Forslag til takstblad 2017 og regnskab 2016. 

 

Referat 
Ad.1: Formand Henning Mathiasen bød velkommen til de i alt 13 forbrugere, der var mødt frem til 

generalforsamlingen. Formanden foreslog Børge Jensen som dirigent og Børge sagde ja til opgaven.  

Da vi formoder, at vi skal have en afstemning, skal der vælges stemmetællere. Forsamlingen foreslog Peter 

og Ulrich, som sagde 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 d. 10. marts.  

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

året 2016. 
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Ad. 2: Beretning for Hadrup Vandværk 2016 v/ Henning Mathiasen 
 

’Velkommen til generalforsamling.  

Tak fordi I møder op og dermed støtter bestyrelsens arbejde, så der er vand i hanerne hver 

dag. Det er efter min mening vigtigt, at vi kan bevare vores vandværk, måske ikke helt selv, 

men i et samarbejde med Oldrup under en eller anden form.  

Jeg har talt med John Byrialsen, Oldrup Vandværk sidst i februar, da vi ikke rigtigt havde hørt 

fra Oldrup. Så for otte dage siden fik vi en mail vedhæftet tidligere udarbejdet aftale om 

samarbejdet, men nu med underskrifter.  

Efterfølgende har bestyrelsen for Hadrup Vandværk også underskrevet aftalen. Aftalen 

hedder: 

’Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning’ inkl. et tillæg, der hedder 

’Samarbejde om forsyningssikkerhed mellem Oldrup og Hadrup Vandværker’. 

Aftalen, inkl. Tillæg er vedhæftet referatet. 

Der findes på Danske Vandværkers hjemmeside en skabelon for, hvordan man kan udarbejde 

en sådan aftale og denne skabelon er Oldrup og Hadrup blevet enige om at benytte.  

I mandags kørte jeg ned til Ole (formand for Oldrup Vandværk) og fik en snak med ham. Han 

har igen haft en lille blodprop, men er ved godt mod. Nu har den gamle bestyrelse fået sat et 

punktum i denne sag. Så kan kommunen også se, at der er etableret et samarbejde. 

Oldrup har ca. 90 forbrugere, heraf to store landbrug og oppumper 15-16.000 m
3
 om året. 

I Hadrup Vandværk har vi oppumpet 8700 m
3
. Der er ca. samme mængde som i 2015. 

Fordelingen er således: 23 husstande á 75 m
3
, 2 landbrug uden dyrehold á 395 m

3
, 2 landbrug 

med dyrehold á 2190 m
3
 og 5 institutioner á 360 m

3
. Dagligt forbrug er gennemsnitlig 24 m

3
. 

I Hadrup Vandværk er vi 32 forbrugere. Hvis vi tager afsæt i vores oppumpning på 8700 m
3
 

kommer vi frem til et gennemsnitlig årligt forbrug pr. forbruger/husstand på 271 m
3
. I Oldrup 

er der 90 forbrugere og med deres samlede årlige forbrug på ca. 15.000 m
3
 giver det et 

gennemsnitlig årligt forbrug pr. forbruger/husstand på 170 m
3
. 

Vi skal være glade for de landbrug, vi har med dyrehold. De står for halvdelen af forbruget. 

Hvis disse ’forbrugere’ holder med landbrugsdrift, halveres vandforbruget og dermed bliver 

vandværkets indtjeningsevne mindre. 

Bestyrelsen har foreslået, at den nuværende pris for vand videreføres uændret til næste år. Se 

også det udsendte takstblad. 

Der har ikke været så store reparationsudgifter i årets løb. Det er dejligt.  

Vi har et par gange haft tilbageløb af drænvand i vandværket. Claus B. har nu sat en 

tilbageløbsbrønd i og vand fra skylning af filtre føres nu direkte ud i skyllebrønd. 

I december skiftede smeden en topplade på boringen. Samtidig tog han pumpen op og rensede 

den, så nu kører den et stykke tid igen. På timetælleren kan vi se, at pumpen kører ca. 3,72 

time pr. døgn. Vi har nu kørt et helt år med det nye system på vandværket og vi kan se, at det 

bruger en del mere strøm end det tidligere og mere end vi regnede med. Men for at holde 

trykket ud til de yderste forbrugere er vi nødt til at pumpen kører med et givet tryk. 
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Der er taget vandprøver to gange i år og de har været fine. (kopi af seneste vandprøve udtaget 

ved afgang fra vandværket d. 28.02.2017 er lagt frem på bordene til besigtigelse). 

Der har ikke været tilsyn fra kommunen i år. 

I det vandindvindingsområde, vi pumper fra (også kaldet Hovedgård Øst), er kommunen i 

gang med at udarbejde grundlaget for en indsatsplan, der omfatter Alrø – Hundslund – Oldrup 

og Hadrup vandværker og altså også grænsen til Horsens Kommune. Man bruger data fra 

overflyvninger til at kortlægge vandårene og derud fra finde ud af, hvor der evt. kunne trænge 

nitrat og sprøjterester ned i grundvandet (jordens sammensætning og beskaffenhed).  

Dette arbejde er lige begyndt. Bestyrelsen har været til orienteringsmøde d. 23. februar og der 

vil blive indkaldt til møde senere med de enkelte vandværker.  

Vandrådet i Odder Kommune har foreslået, at vandværkerne får en ens hjemmeside. Karl og 

Anne-Marie arbejder på, at indlægge informationer om Hadrup Vandværk.  

Der blev ved sidste generalforsamling spurgt til om det var noget for vandværket, at opstille 

en hjertestarter. Det er vi ikke kommet videre med udover de generelle informationer, der stod 

i referatet fra sidste generalforsamling. Hadruplund har ikke en hjertestarter. De har valgt at 

give alle deres medarbejdere et kursus om første hjælp og vedligeholde denne viden en gang 

årligt. 

Vi har på Hadrupvej 59 fået nye beboere, nemlig Anneli og Morten Pedersen. Vi byder dem 

velkommen. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Hadruplund, fordi vi må låne de dejlige lokaler og fordi de 

laver kaffe til os. 

Tak til Jørn Bisgård for tilsyn og pasning af vandværket. 

Tak til den øvrige bestyrelse. Der har i år kun været 3 møder. 

Dette er så min sidste årsberetning, idet jeg ikke genopstiller. Det har været spændende, men 

nu vil jeg gerne bruge min tid på andre ting. Vi har ikke haft ret mange udskiftninger i de 14 

år, jeg har været med. De seje – Karl siden 1989 og Anne-Marie siden først i 90’erne – har jeg 

kunnet læne mig op af – så tak for det. 

Supplerende til selve beretningen vil jeg kort fortælle om et spændende papir, som jeg har 

fundet i de papirer, jeg fik overdraget ved starten af min formandsperiode. 

Det drejer sig om en såkaldt ’Deklaration’ fra 1939 udarbejdet af ’gaardejer Jeppe Bisgaard 

Jensen af Hadrup’. Deklarationen er lyst som servitut på gaarden matr. Nr. 5 a m.fl.Hadrup 

By, Hundslund. I deklarationen står der (uddrag): 

”Undertegnede Gaardejer Jeppe Bisgaard Jensen af Hadrup erklærer herved for 

mig og efterfølgende ejere af min gaard i Hadrup matr. Nr. 5a m. fl. Hadrup 

By, Hundslund sogn, overfor interessentskabet Hadrup Vandværk, at bemeldte 

interessentselskab skal have ret til at tage vand på den del af matr. Nr. 5 a, som 

er afmærket af landinspektør Madsen, Horsens på vedlagte kort, - gennem en 

eller flere der anbragte boringer i et opført  pumpehus ………. . 

Jeg indrømmer interessentselskabet eneret på sådant anlæg i passende 

omkreds.” 
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Jeppe Bisgaard Jensen er Claus Bisgaards farfar. Hadrup Vandværk og alle os forbrugere har 

fortsat gavn af denne deklaration og værdsætter den tankegang, som deklarationen er udtryk 

for.’  

Dirigenten sagde tak for beretningen og spurgte om spørgsmål fra deltagerne.  

Der var spørgsmål, om nyt i forhold til det arbejde, som kommunen og alle vandværker 

tilbage i 2013 – 2014 arbejdede med – nemlig BNBO = BoringsNæreBeskyttelsesOmråder. 

Dette omhandler bl.a., hvilke initiativer/indsatser, der evt. skal iværksættes for også i mange 

år fremover at kunne levere rent drikkevand. Vi ved, at der fortsat arbejdes med grundlaget for 

dette i kommunen, men vi har indtil videre ikke hørt mere konkret om eventuelle udvidede 

tiltag/restriktioner omkring vores boring. 

Beretningen blev godkendt ved håndsopretning. 

Ad. 3: Gennemgang af det reviderede regnskab for 2016. 
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 efter at have gennemgået både regnskabet og bilagene. 

Regnskabet blev kort gennemgået af kassereren på generalforsamlingen.  

 

Hovedtallene er således: Vi har fået lidt flere penge ind i år end sidste år, hvilket afspejler virkningen af den 

prisstigning, der blev besluttet på generalforsamlingen sidste år. Når produktions- og 

administrationsomkostninger trækkes fra ’indtægter’, har vi i år et overskud på 21.016,- kr. Det betyder, at 

vandværket ved udgangen af året har en kapital (udtrykt som overdækning i regnskabet) på 143.648,- kr.  

I år har vi kun haft produktionsomkostninger på 40.148,- kr mod 153.586,- kr sidste år. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt af de fremmødte ved håndsoprækning.. 

 

Ad. 4: Budget for det kommende år. 
Forslag til takster for 2017 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

På baggrund af et positivt regnskab for 2016 og en forventning til det kommende år som ’uproblemattisk’, 

foreslår bestyrelsen, at de nuværende priser videreføres.  

Vi ved, at der skal skiftes vandure her i 2017, men dette forventes at blive en udgift mellem 15 – 20.000,- kr. 

 

Hvis det bliver aktuelt inden for de nærmeste år at etablere en fast forbindelse til Oldrup Vandværk vil en 

sådan kunne løbe op i 2-300.000,-. Bestyrelsen tror/håber ikke, at dette bliver aktuelt foreløbig, men der kan 

jo opstå problemer, som vi ikke kan forudse og hvor vi ikke kan nøjes med en midlertidig tilslutning til 

Oldrup i form af f.eks. en brandslange. Derfor er bestyrelsen af den indstilling, at det er klogt at øge de 

økonomiske ressourcer, men på en lempelig måde for forbrugerne. 

 

Budgettet og takstbladet blev herefter 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 Henning Mathiasen, som ikke har ønsket genvalg og Karl Bojsen, som var villig 

til genvalg.  

 

Karl Bojsen blev genvalgt.  
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Til den ledige bestyrelsesplads efter Henning Mathiasen blev Jakob Hofmann Thomsen, Hadrupvej 45 

foreslået og var villig til valg. Der kom ingen yderligere kandidater.  

 

Jakob Hofmann Thomsen blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede. 

 

På valg som suppleant var Lene Wendland. Lene var villig til genvalg og blev genvalgt. 

 

Da vi ved, at Rasmus Lund udtræder af bestyrelsen på grund af flytning pr. 1. maj 2017, er der brug for 

endnu en suppleant. Peter Nielsen, Hadrupvej 63 blev foreslået og var villig til valg. Der kom ingen 

yderligere kandidater.  

 

Peter Nielsen blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede. 

 

Bestyrelsen består således af: Asger Thykjær, Karl Bojsen, Anne-Marie Mathiasen, Jakob Hofmann 

Thomsen. Pr. 1. maj indgår Lene Wendland i bestyrelsen for en et-årig periode (restperiode for Rasmus 

Lund).  

Suppleant til bestyrelsen vil efter d. 1. maj være Peter Nielsen. 

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen haft et møde d. 27.april med henblik på konstituering og 

overdragelse fra nuværende formand til den nye formand. 

Resultatet af konstitueringen blev således: 

 

 

Ad. 7: Valg af revisor. 
På valg som intern revisor var Anders Moseholt. Anders har mundtligt tilkendegivet, at han var villig til 

genvalg. Anders blev genvalgt.  

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

 

Ad. 8: Eventuelt. 
Ved generalforsamlingen sidste år blev der stillet spørgsmål, om vandværket kunne påtage sige at arbejde for 

at få indkøbt en hjertestarter til ophængning et centralt sted i byen og/eller eventuelt arrangere kursus om 

første hjælp. 

Bestyrelsen har talt om spørgsmålet, men har ikke taget initiativ til særskilte handlinger ud over de 

informationer, der blev nævnt i referatet fra generalforsamlingen sidste år. Som nævnt hænger der en 

hjertestarter udvendig på kirkehuset oppe i Hundslund by. Den er tilgængelig alle døgnets timer. 

Vedr. kursus må vi henvise den enkelte til selv at opsøge denne mulighed. Det er også muligt at se 

fremgangsmåde flere steder på internettet. 

 

Sidste år spurgte Hadruplund til brug af den ophængte opslagstavle på den lette bygning ud mod vejen 

(tøjtørring m.v.). Vi opfordrede alle i byen til at komme med ideer til brug af tavlen. 

Der er ikke sket noget i det forløbne år, hvorfor vi besluttede at overdrage opslagstavlen til Hadruplund, som 

har helt frie hænder til, hvordan de evt. vil bruge den. Hadruplund har påtaget sig selv at skrue tavlen ned.  

 

Jakob Hofmann spurgte, om der var nogen, der var interesseret i at danne en Facebook gruppe Hadrup. Hvis 

der er nogen, der har interesse, kan de kontakte Jakob. 

 

E-mailadresser og telefonnummer på forbrugerne:  

Vi vil fortsat gerne have e-mailadresse og telefonnummer på vores forbrugere. Det gør det lettere for 

bestyrelsen at give besked til alle forbrugere på en hurtig måde, hvis der skulle opstå en uregelmæssighed 

eller tekniske problemer.  

Så skriv til: Hadrup Vandværk, hv8350@gmail.com.  

 

 

mailto:hv8350@gmail.com
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Dirigenten rundede generalforsamlingen af med at sige tak til alle fremmødte for en god og levende drøftelse 

af de enkelte punkter. 

 

Næstformand i den gamle bestyrelse Asger Thykjær rejste sig og takkede Henning Mathiasen for de 14 år, 

hvor han har deltaget i vandværksarbejdet, heraf 11 år som formand. Henning har givet vandværket stor 

bevågenhed og tid for at sikre, at vi altid har haft godt og rent vand. Vandværket har i Hennings formandstid 

gennemgået løbende forbedringer, ikke mindst de sidste år. Henning har været en tydelig fortaler for 

bevarelse af de mindre vandværker og for et godt samarbejde mellem vandværkerne og kommunen. Henning 

og Marie har altid skabt gode rammer for arbejdet i bestyrelsen og gjort det til gode timer at mødes. På 

vandværkets vegne overrakte bestyrelsen Henning og Marie en påskønnelse for de mange års frivillige 

arbejde.  Henning fik bl.a. en bog med titlen ’Danmarks Vandtårne’. 

  

Formanden takkede også de fremmødte for en god generalforsamling og herefter kunne vi gå i gang med en 

frisk frokost. 

 

Nyhed siden generalforsamlingen 

 

Supplerende til referatet fra selve generalforsamlingen kan bestyrelsen fortælle, at Hadrup Vandværk nu har 

fået sin egen hjemmeside.  

I henhold til bestemmelserne i Odder Kommunes Vandforsyningsplan 2016 skal et vandværk stille 

information om vandkvalitet og kontaktmulighed til rådighed digitalt.  

 

Odder Vandråd har fået opbygget en digital hjemmeside, som kan tilgås af de enkelte vandværker. Hadrup 

Vandværk har nu fået indlagt de informationer, som vurderes nyttige for den enkelte forbruger.  

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret. 

 

Hjemmesiden kan findes således:  

Google ’Hadrup Vandværk’ eller gå ind på Odder Kommunes hjemmeside og følg følgende streng: Odder 

Kommune / Borger / Natur & Miljø / Vandforsyning / Drikkevand – På denne side finder du link til 

Vandrådets hjemmeside, hvor I vil finde hjemmeside for de enkelte vandværker (klik på et kort).  

 

 

29. april 2017 

 

Referent: Anne-Marie Mathiasen                                 Formand: Henning Mathiasen 

 

Dirigent: Børge P. Jensen 


