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Dagsorden: 

1  Valg af dirigent.  

2  Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 

3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4  Fremlæggelse af budget for 2011. 

5  Indkomne forslag. 

6  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  

       Valg af  suppleanter 

8 Valg af 2 revisorer + suppleant. 

      Valg af ekstern revisor. 

9  Eventuelt 

 
Referat 
fremmødt: fra bestyrelsen 6 medlemmer, dertil 11 andelshavere. 
 
ad 1.  
som dirigent blev Peter Thomsen, Bjert Vestervang 2, valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig ved indkaldelse ved annonce i Bjert-
Stenderup Avis, marts nummeret 2011. Ingen havde indvendinger herimod. 
 
ad 2. Frode Lund Jensen gennemgik beretningen, der var omdelt. 
Værket:  
Ingen kommentarer til beretningen 
 
Ledningsnettet 
Der var spørgsmål til taksterne for tilslutning, om disse er uafhængig af placering i forhold til 
vandledning. Vi har enhedstakster; i byzone kr. 29920,- pr tilslutning; i landzone er taksten kr. 
57.840,- . Dertil lægges moms og evt. afgifter. Ved tilslutning inkluderer beløbet sløjfning af 
eventuel egen vandboring. 
Der var spørgsmål til erstatning til lodsejere ved anlæggelse af ledninger. 
Vi følger taksterne aftalt mellem Vandværksforeningen og Landboforeningerne  
 
Produktion: 
ingen kommentarer til beretningen 
 
Spild i ledningsnet 



er ualmindeligt lavt i 2010 og skyldes formentligt periodiseringer af aflæsningen af vandmålere. 
 
Administration 
Der var spørgsmål til den påtænkte vandkunst på Løgervej. Der er ingen fremskridt i sagen, da 
frørenserigrunden ikke  bliver udviklet til boligområde for tiden. 
 
Der er givet den lovpligtige forbrugerinformation ved annoncering i Bjert-Stenderup Avis - april 
nummeret. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.bjertvand.dk 
 
Det kommende år 
I 2011 begyndes udskiftning af alle vandmålere i Sdr. Stenderup, og disse forsynes med 
dataopsamlingsudstyr, så de kan fjernaflæses. Der opsamles data løbende over året, og disse data 
overføres til en aflæser, der kører forbi parcellen. På denne måde kan hentes synkrone aflæsninger 
af vandmålerne til brug i kampen mod lækager. 
Der er planlagt nye ledningsarbejder på Stenderuphalvøen, i Sdr. Stenderup, og på Binderup 
Vesterskovvej 
 
Beretningen blev godkendt 
 
Ad 3 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskab og revisionsprotokollat var omdelt 
Regnskabets hovedposter blev gennemgået. Regnskabet er det konsoliderede regnskab for de to 
sammensluttede værker Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk og Sdr. Stenderup Vandværk. Årets overskud 
er 99.000 kr., den samlede balance er 7,85 mio kr. regnskabet indeholder 5 kvartalers vandafgift for 
Sdr. Stenderup Vandværk 
 
Regnskabet blev godkendt 
 
ad 4 Budget for 2011 
I forhold til 2010 er budgettet påvirket af de planlagte investeringer i ledningsnettet og vandværket 
gennem en forøgelse af afskrivningerne. I øvrigt ingen bemærkninger. 
 
ad 5 indkomne forslag 
Ingen 
 
ad 6 valg 
Torsten Reffstrup,Gyndbjerg 23,  Elsebeth Jørgensen, Bjert Vestervang 4, og Bent Sørensen, 
Engdraget 40, blev genvalgt til bestyrelsen 
Anette Jensen,  Bjert Strandvej 1 og Gilad Lifshitz, Stenholt 37, blev valgt som suppleanter til 
bestyrelsen 
 
Jette Hvidtfeldt, Stenderupvej 34,  og Leif Petersen, Gl. Bjert 9 blev valgt til revisorer. 
Jørn Gravers, Engløkke 3 blev valgt til revisorsuppleant. 
 
Martinsen statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som extern revisor 
 
ad 9 eventuelt 
 



Poul Erik Birk, Varmarvej 13,  mindede bestyrelsen om en tidligere aftale mellem Kolding 
Kommune og Sdr. Stenderup Vandværk angående vedligehold af areal og snerydning af vej, og 
spurgte til aftalens videre skæbne  efter salget og nedlæggelse af vandværket.  
(Vandværket slår græs og Kommunen rydder sne; afspærringsventiler ligger på kommunal grund) 
Aftalens tekst  er overgivet til Bjert-Stenderup Vandværk. 
Bestyrelsen lovede at afklare sagen med Kolding Kommune. 
 
Derpå erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 


