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Referat af Generalforsamling       

Onsdag den 18. april 2018 - kl. 19.30   

Mødelokalet Gl. Bjært 42 (Elskager) (tilstede i alt 30 + fuldmagter i alt 35 stemmer) 

Dagsorden: Velkomst ved formand Carl Erik Skov. 

1. Valg af dirigent: Peter Thomsen valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i 

Kolding ugeavis onsdag den 21 marts, så den er lovlig. Ole Dall blev valgt som referent. 

2. Beretning for det forløbne regnskabsår 2017 ved Frode – vedlagt som bilag. Et vandspild på 14 % er 

over gennemsnit som er ca. 8-9%. Ole tilføjede at vores vandspild er lavt pr km.  Vi har ca. 90 km 

ledningsnet. 

Persondataforordningen er tilpasset så vi kan indsamle de forbrugsdata vi har brug for til afregning. 

Vi må ikke dele varslingssystemets telefonnumre. Vi opbevarer ikke personnumre – men 

kontonumre ved flytning må vi ikke udover i bankens betalingsoversigt. Varslingssystemet fungerer 

via sms – man kan tilmelde sig på vores hjemmeside hvor man også evt. kan afmelde uønskede 

numre. Der vil senere blive mulighed for at få adgang til egne forbrugsdata via vores hjemmeside. 

Hvis vi konstaterer et højt natforbrug fortæller vi det til brugeren da det kan være på grund af 

utætheder eller løbende cisterner etc. 

Der var et spørgsmål om vi forventer mere forurening i fremtiden med pesticider. Frode svarede at 

det konkrete fund af chloridazon formentlig stammer fra Kehlets frøforretning der har tidligere har 

sprøjtet med stoffet i alle egnens sukkeroemarker. Se orienteringen om chloridazon under 

eventuelt. 

Aflæsningen foregår ved at køre forbi alle brugers måler og registrerer elektronisk. Frode og Carl 

Erik har gjort det hidtil. 

Beretningen godkendt uden øvrige bemærkninger. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse som det fremgår af indkaldelsen samt 

den rundsendte kopi. Regnskabet er godkendt og underskrevet bestyrelsen og revisor. Bilag 

vedlagt. 

Tilgodehavender ved årsskiftet er især fra Blue Kolding som har betalt til tiden. Alle vores brugere 

betaler selvom nogle få skal have flere rykkere. Dog kan der ved fraflytninger være restance – men 

fordi vi opkræver forbrug conto +10 % er der meget få problemer med at få vores penge.  

Pulje til investering er sat til 1.789.000. På et spørgsmål om hvis puljen ikke bliver brugt til 

investering – hvad sker der så? Frode sagde at puljen er fiktiv og nedlægges hvert år og oprettes i 

det nye regnskab. 

Der blev spurgt om vi burde udskifte vores ledningsnet mere systematisk? Det fik Frode til at vise 

vores langtidsbudget for vedligehold. Vi skal bruge mere end vi gør nu for følge med forældelsen af 

ledningsnettet. Vi bruger også for lidt til udskiftning af målere. Nyt vandværk kan komme på tale.  
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Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

4. Fremlæggelse af budget for 2018. Budgettet godkendes ikke af generalforsamlingen – men 

fremlægges til orientering. Vedlagt som bilag. 

Afskrivningen er større end udgift til vedligehold – vi tager penge ud af værket og ledningsnet, 

hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag under punkt 5. 

På et spørgsmål om byggevand svarede Frode: Ved nye udstykning opkræver vi ikke betaling for 

byggevand, da udgiften til målere ikke vil stå mål med vandforbruget. Hvis vi skal gøre det fremover 

skal det fastsættes i vores takstblad.  Men vi kan evt. overveje et fast bidrag for byggevand. 

Frode gennemgik vores anlægsbudget som skal fremgå af regnskabet selvom det formentlig 

ændres i løbet af året på grund af uforudset hændelser som ledningsbrud etc. 

Der blev rejst et spørgsmål om risiko/mulighed for privatisering. Frode svarede at det kun er os selv 

som privatejet andelsselskab der kan beslutte om vi vil sælges – ellers er der tale om 

ekspropriering.  Knud Erik Langhoff sagde at Ewii driver vandværker med store fordele for brugerne 

bl.a. i Christiansfeld, men forholdene der havde også været anderledes end i Bjert, især fordi der 

havde været problemer med vandkvaliteten. 

5. Forslag fra bestyrelsen: ”Generalforsamlingen pålægger den til en hver tid siddende bestyrelse, at 

tilstræbe selvfinansiering af alle opgaver, både løbende vedligehold samt fremtidige ny anlæg. 

Hensættelsernes samlede størrelse skal årligt forelægges på generalforsamlingen. Vi betaler 

dermed ikke overdækning tilbage til forbruger – vi hensætter dem til fremtidige investeringer.  

Størrelsen af fonden vedtages hvert år. Ingen stemte imod forslaget der dermed blev vedtaget. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Carl Erik Skov og Peter Ring (genopstiller ikke).  Eli Jepsen blev 

valgt med (28 stemmer) og Mark Houmann (15 stemmer). Ole Wiese (14 stemmer), Mikkel  

Sørensen (13 stemmer) blev ikke valgt. 

7. Valg af suppleanter: Valgt blev Nico Schierning (29 stemmer), Ole Wiese (24 stemmer) – ikke valgt: 

Mikkel Sørensen (17 stemmer). 

8. Valg af 2 revisorer + suppleant.  Leif Petersen og  Jette Hvidtfeldt blev begge genvalgt. 

 Bjarne Sørensen blev valgt til revisor suppleant. Alle uden afstemning. 

9. Valg af ekstern revisor – her blev Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt. 

10. Eventuelt:   

Orientering om pesticidforureningen af boringerne med chloridazon. Frodes præsentation vedlagt. 

Tak til Carl Erik for 37,5 års pasning af vandværket, 36 år i bestyrelsen samt formand siden 2013. 

Også tak Peter Ring tak for 12 år i bestyrelsen. 

På spørgsmål fra salen sagde Frode at Ole er konstitueret vandværkspasser og den nye bestyrelse 

har det på dagsordenen ved næste møde. 

Tak for fremmødet fra Carl Erik. Tak og klapsalver til Frode og dirigenten. 

 


