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Andelsselskabet 

Bjert-Stenderup Vandværk 
Referat fra Generalforsamling 
Torsdag den 16. april 2015, kl. 19.30 

Sdr. Bjert Kro 
Dagsorden: 

1  Valg af dirigent.  
2  Beretning for det forløbne regnskabsår - 2014. 
3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4  Fremlæggelse af budget for 2015. 
5  Indkomne forslag. Ingen 
6  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Torsten Reffstrup, Bent Sørensen og Finn Holdt ønsker ikke 
genvalg 
7  Valg af 2 suppleanter 
8  Valg af 2 revisorer + suppleant. 
       Valg af ekstern revisor. 
9.    Eventuelt 

 

Referat 

fremmødt: fra bestyrelsen 5 medlemmer, dertil 13 andelshavere, samt administrator Frode Lund Jensen 

ad 1. Carl Erik Skov bød velkommen og foreslog Peter Thomsen, Bjert Vestervang 2, som dirigent.  Der var 
ikke andre forslag og Peter Thomsen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annonce i Bjert-Stenderup Avis 
udkommet pr. marts 2015.  Ingen havde indvendinger herimod. 

ad 2. Frode Lund Jensen gennemgik beretningen for driftsåret 2014, der var omdelt. 

Der er nu ca. 80 km hovedledningsnet i forsyningsområdet og alle (1147 stk.) målere er forsynet med 
fjernaflæsning. Der vil fremover være to årlige aflæsninger af alle målere og intermediære aflæsninger efter 
behov. Målerdata opsamles løbende og er velegnede til fejlfinding/lækage i husstandene. Fjernaflæsning 
giver også mulighed for at få et øjebliksbillede af ledningsnettet. Dette, sammen med aflæsning af 
distriktsmålere, gør det lettere at lokalisere distrikter med  lækage. 

En stor lækage i Sdr. Stenderup blev ikke "set", da vandet løb i åen - men den kunne ses af målerdata. 

mailto:torstenreffstrup@gmail.com


  

 
 

Torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert;   tlf. 20115169;   torstenreffstrup@gmail.com 
 

Fjernaflæsning har kostet ca. 850.000 kr. at etablere. 

Beretningen blev godkendt 

ad 3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet var omdelt, og blev gennemgået af Frode. 

Regnskabet blev godkendt 

ad 4. Budget for 2015 

Frode fremlagde budgettet for 2015.  

Den foreslåede totale aktivitetsramme på ca. 635000 kr.  ligger inden for det, som vandværket selv kan 
finansiere. 

ad 5. indkomne forslag 

Ingen 

ad 6. valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

Ole Dall, Vesterløkke 9B, Jens Barsøe, Stenderupvej 183, og Peter Martin Staugaard, Gl. Bjert 40B blev 
nyvalgt til bestyrelsen 

ad 7. valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Eli Jepsen Skibelundvej 10 og Gilad Lifshitz, Stenholt 37,  blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen 

ad 8. valg af to revisorer, en revisorsuppleant og ekstern revisor 

Jette Hvidtfeldt, Stenderupvej 34, og Leif Petersen, Gl. Bjert 9 blev valgt til revisorer. 

Jørgen Gravers, Engløkke 3 blev valgt til revisorsuppleant. 

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ekstern revisor 

ad 9 eventuelt 

Der var tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i bestyrelsen 

Derpå erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

 

dirigent     referent 

 

Peter Thomsen           Torsten Reffstrup 
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