Generalforsamling Bjert Stenderup Vandværk
25. august 2021 – Sdr. Bjært Kro
Referat
1. Valg af dirigent.
Peter Thomsen blev valgt enstemmigt, og kunne hurtigt konstatere at Generalforsamlingen var lovligt
indkaldt under omstændighederne.
2. Beretning for det forgangne regnskabsår.
Frode gennemgik og uddybede den udleverede beretning. Der blev bl.a. redegjort for den daglige drift,
administration, vandkvalitet, økonomi.
Spildet er 7,6% hvilket betyder at vi ikke skal betale strafgebyr til staten.
Vi bruger 0,5 kwh på at leverer 1.000 liter vand, hvilket er ganske fornuftigt.
Vores vandkvalitet er stadig rigtig fin både på ny og gamle boringer. Vi renser mest muligt for
jern/mangan hvilket hæver kvaliteten, og tester hver måned bakteriologisk, hvilket er meget oftere end
krævet.
Prisen pr. forbruger er faldet lidt i det forgangen år til kr. 2.300,- i gennemsnit.
Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer, og beretningen blev godkendt enstemmigt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Der er ikke nævneværdige afvigelser i regnskabet i forhold til budget, udover væsentligt flere
tilslutninger end ventet. Dette giver os ekstra kr. 635.000 i indtægt.
Årets overdækning/overskud blev kr. 905.544
Der var et spørgsmål til posten ”kurser” der stort set ikke var brugt.
Dette skyldes aflyste kurser grundet corona, og at de kurser der blev afholdt har været online.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for 2021.
Vi holder budgettet indtil videre, dog igen i år med væsentligt flere tilslutninger end ventet.
Der var budgetteret med ca. 366.000, men vi er allerede nu over 1 mio.
Derudover er der kommet en ny post på budgettet – Honorar formand kr. 20.000,På baggrund af formanden ansvar og timeforbrug, har bestyrelsen vedtaget dette honorer.
Menige medlemmer er fortsat ulønnede.
5. Forslag.
Frode og Torben Bøgwad fremlagde bestyrelsens planer for modernisering og udbygning af
vandværket.
Allerede i 2022/23 kan vi i kritiske situationer, ramme loftet for vores nuværende kapacitet.
På den baggrund er der forskellige løsninger, der kan sikrer os ca. 50 år frem. Større rentvandstank vil
løse kapacitetsproblemer en del år frem.

Rent teknisk vil vi få 2 separate vandværker, som kan kører uafhængigt af hinanden i tilfælde af
forurening eller andre problemer.
Der blev vist forskellige skitser af mulighederne, som i bund og grund består af 2 nye fritstående tanke,
eller tanke i en ny bygning.
Begge løsningerne vil gå 5-8 meter i højden, så det er vigtigt at det ser ordentligt ud.
Der var enighed om, at vi godt måtte bruge ekstra penge på en flot løsning, i stedet for at vælge det
billigste.
Vi forventer at integrerer solceller i projektet, men ikke de blanke celler der giver genskin.
Når projektet er længere fremme, vil der blive holdt en ”nabohøring”
Ejeren af “Kehlet” grunden viser stor interesse i at købe den overskudsvarme som komemr ved køling
af vandet fra det nye vandværk.
Derudover blev der talt om afkalkning centralt på vandværket.
Der var en del modstand mod blødgøring/afkalkning, selvom det var et stort ønske ved nylig
rundspørge blandt forbrugerne.
De primære argumenter imod var vandets smag og sundhedsspørgsmål.
Der var fuld opbakning til udbygningsplanen
Vores princip om selvfinansiering sættes i bero, grundet den nuværende rentesituation og meget
attraktive lånemuligheder i Kommunekredit. Dette blev vedtaget enstemmigt.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Jens Barsøe, Peter Martin Staugaard, Nico Schierning.
Jens Barsøe og Nico Schierning ønskede som udgangspunkt ikke at genopstille, så Torben Bøgwad og
Inga Nilsson blev i stedet valgt til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
På valg var Ole Wiese & Torben Bøgvad.
Ole Wiese ønskede som udgangspunkt ikke at genopstille og Torben var lige valgt til bestyrelsen.
Til gengæld ville Nico gerne fortsætte som suppleant, og Alice Ulstrup meldte sig også som suppleant.
8. Valg ad 2 revisorer + suppleant.
På valg var Leif Petersen og Jane Rothausen.
Begge fortsætter og det samme gælder for Suppleant Bjarne Sørensen.
9. Valg af ekstern revisor.
Martinsen Statsautoriseret Revisorpartnerskab blev genvalgt.
10. Eventuelt.
Inga Nilsson spurgte ind til det faste bidrag på ca. kr. 30.000 pr. boligenhed.
Frode redegjorde kort for en ny dom fra Højesteret, der tillader at vi opkræver fast bidrag pr.
boligenhed, og ikke som hidtil kun 1 bidrag pr. måler.

Dirigent: Peter Thomsen
Referent: Mark Houmann
Ca. 23 personer deltog i generalforsamlingen hvoraf der var 19 stemmeberettigede.

