
Esbønderup Skovhuse Vandværk a.m.b.a.  
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Velkommen til generalforsamling  

Dagsorden 
 
 
1. Valg af Dirigent og referent. 
 
2 Formandens beretning 
 
3 Kasserens beretning 
 
4 Budgetgennemgang for næste regnskabsperiode 
 
5 Valg til bestyrelsen :  Mogens Kilstrup og Keld Olsson 

som begge ønsker genvalg 
 
6 Valg af revisor, på valg er Ole Nørregaard som ønsker 

genvalg.  
 
7 Indbetaling af engangsbeløb 2013 grundet opstået udgift 

vedr. tæret hydrofor samt påbud fra Kommunen ang. 
Renovering af Stømtavle.  Der foreslås opkrævning af 
800,- i 1 halvår samt 800,- i andet halvår.  

 
8 Indkomne forslag. 



Formandens beretning 







Hvis man 
trykker på 
kurven  



Her havde vi en 
fejlaflæsning i 
2009 







Råvandsanalyse fra boringer viser for meget ammoniak, jern 
og mangan i forhold til brugs-grænseværdier, men det fjerner 
vores vandbehandling uden problemer 





Sidste år viste vi vores nyistandsatte vandværk 







Udsivning fra vores hydrofor 



Vi er desværre nødt til at foretage følgende forbedringer: 
 
• Fjernelse af hydrofor 
• Nye pumper som kan holde vandtryk uden hydrofor 
• Nyt elsystem (det gamle er ulovligt har det vist sig) 
• Fjernaflæsning af pumper og varslingssystem 
• Ny styring af grundvandspumper 
• Ny vandmåler på afgang på værket med fjernaflæsning 
• Måler til vandlager med fjernaflæsning 



Dette kræver ekstraordinær indbetaling af ekstra indskud 
fra alle interessenter: 
 
800 kr. i foråret 2013. Opkrævet over normal indbetaling 
800 kr. i efteråret 2013. Opkrævet over normal indbetaling 
 
Herefter ikke mere. Ellers hviler økonomien i sig selv.  
 
 
 
 



Udgifter 2007/2008
I alt 1.103.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter

El

Udgifter 2008/2009
I alt 441.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter

El

Nedskrivning

Opsparing

Udgifter 2009/2010
I alt 766.000 kr 

Opsyn

Administration

Reparation

Fornyelse

Skat og afgifter

Vandanalyser

Forsikringer +
kontingenter
El

Nedskrivning2008/2009 2009/2010 2010/2011 
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