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Referat af Generalforsamlingen i Jonstrup Vandværk den 2. juli 2022 kl. 13.00 

1. Valg af dirigent. 

• Frank Nørgaard blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for 2021 

• Kristian Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning. 

• Der var spørgsmål fra salen vedr. fjernaflæste målere. 

i. Kan de hackes? Kamstrup spørges ad. 

ii. Hvad sker der ved unormalt forbrug? Forbruger kontaktes. 

iii. Hvorfor målerleje på kr. 200 pr. år, hvilket giver en indtægt på ca. 500.000 hvert år. 

Vil bestyrelsen overveje at sænke dette eller helt fjerne lejen? 

iv. Ligeledes savnes oplysninger på omkostninger der er forbundet med omskiftningen 

til elektroniske målere. Transparens. Kristian Pedersen oplyste at en måler koster 

kr. 750,00 + moms og der er en levetid på ca. 16 år, hvilket garanteres af 

producenten.  

3. Fremlæggelse af Regnskab 

• Frank Nørgaard fremlagde årsrapport for 2021 

1. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget. 

• Torsten Olesen fremlagde budget for 2023 

i. Spørgsmål fra salen vedr. om bestyrelsen havde overvejet solfanger anlæg i 

forbindelse med etableringen af det nye vandværk, også med baggrund i de 

prisstigninger der ses nu på el-forbruget. Kristian Pedersen fortalte at det havde 

været med i bestyrelsens overvejelser, hvor det på daværende tidspunkt ikke ville 

være rentabelt.  

• Budget blev godkendt.  

5. Fremlæggelse af takstblad. 

• Torsten Olesen gennemgik takstbladet. 

i. Der blev igen fremsat ønske om at bestyrelsen skulle revidere målerlejen. 

• Takstbladet blev godkendt.  



6. Valg til bestyrelsen. 

• På valg er bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Karlsen og Holger Nielsen 

i. Der blev foreslået genvalg (Søren P. Mortensen) 

• Begge blev genvalgt 

7. Valg af suppleanter 

• På valg er Søren Drustrup og Martin Boisen 

i. Der blev foreslået genvalg 

• Begge blev genvalgt. 

8. Valg af revisor 

• Bestyrelsen foreslår genvalg 

• Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg. Blev genvalgt. 

9. Eventuelt 

• Der blev spurgt ind til hvordan bestyrelsen forholder sig til de grænseværdier og stoffer der 

analyseres i når vandkvaliteten bliver analyseret. Bestyrelsens holdning er, at vandværket 

følger de retningslinjer og krav der udstikkes fra miljøministeriet.  

• Kristian Pedersen fremviste et Geo-display der kan tilkøbes til sommerhuse der ved 

udlejning opkræver betaling for vandforbrug.  

• Der blev udtrykt stor tak for bestyrelsens store arbejde i forbindelse med etableringen af 

det nye vandværk.  

10. Frank Nørgaard afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 2.juli 2022 

Frank Nørgaard    Kristian Pedersen 

Dirigent    Formand 


