
Referat fra ordinær generalforsamling den 5. April 2016. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder takstblad. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af revisor. 
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg er; Morten Jakobsen og 

Erik Jensen. Suppleant; Bernt Østergaard. 
8. Eventuelt. 

Fremmødte; udover 4 fra bestyrelsen var der 27 fremmødte. Karl Ejnar Nielsen var 

fraværende. 

Formand for bestyrelsen, Jan Lehd, bød velkommen til generalforsamlingen i Resenbro 

Vandværk, og bestyrelsen foreslog Benny Jensen som dirigent. 

1. Valg af dirigent. 
Benny Jensen blev valgt som dirigent, og han kunne derefter konstatere at 
generalforsamlingen var indkaldt til tiden, ved Husstands omdelte Indkaldelser til 
Ordinær Generalforsamling, samt opslået på hjemmesiden. 
Benny gjorde opmærksom på, at Generalforsamlingen ikke blev afholdt rettidig i 
henhold til bestyrelsens vedtægter. Dette blev dog godkendt af de fremmødte. 
Benny Jensen gennemgik dagsordenen, og konstaterede at der ikke på forhånd var 
indkommet forslag, til punkter på dagsordenen. 

2. Beretning om det forløbne år. 
Der blev af Formanden takket for det store fremmøde, og der blev gjort opmærksom 
på, at meningen med det husstandsomdelte brev, ikke var at true vores medlemmer, 
men at det var ment som et opråb, for at gøre opmærksom på at Bestyrelsen i 
Vandværket gennem de senere år har været voldsomt udfordret på, at det er svært 
at hverve nye bestyrelsesmedlemmer, samt svigtende fremmøde ved 
Generalforsamlingerne.Der er i 2015 oppumpet 39.291 m3 vand mod 65.000 m3 i 
1994.Der blev i 2015 kun tilsluttet en ny forbruger til Vandværket 

Der er i det forløbne år indgået en aftale med Silkeborg Vand A/S. om udsendelse af 

SMS beskeder ved forsyningssvigt fra Vandværket. Dette gøres til de medlemmer, 

hvor mobil nr. er tilgængelige. 

Der blev i 2015 udført en nødforbindelse mellem Silkeborg Vand A/S og Resenbro 

Vandværk. Dette muliggør en hurtig omkobling af vandforsyninger i nødstilfælde af 

evt. fejl eller forurening. 



Bestyrelsen har brugt en stor del tid på at få indtastet risikovurderinger i vores 

Ledelsessystem TETHYS. Som er et ledelsessystem der er valgt til at sikre at vi 

overholde de stigende krav fra Myndigheder. 

I løbet af 2015 har Karl Ejner og Jan brugt en del tid på at få Styr på Farvetallet i 

vores vand. Det er lykkes at nedbringe Farvetallet fra 21 til 5, som er den 

grænseværdi vi skal overholde. Dette gøres ved at opblande vand fra Boringen i 

skoven oven for Golfbanen, med vand fra Boringen ved Vandværket. 

Der blev i 2015 indkøbt et nyt Udpumpningssystem (pumper og Styringer) Dette 

forventes monteret ultimo April måned. Dette blev besluttet, da det gamle anlæg 

ikke længere kan supporteres med nye reservedele, og har en alder på snart 20 år. 

Som regnskabet vil vise har vandværket et lille overskud før afskrivninger. Dette er 

bla. et resultat af, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Silkeborg Vand A/S om 

at stå for vores Regnskab og måleraflæsning. 

Vores økonomi er pt. på grænsen af at være så god at det strider mod 

regnskabsloven for små Vandværker som blev vedtaget i 2015. 

Kort om fremtiden; 

Vi har planlagt at udskifte vandledningen på Skellerupvej. Der vil i den forbindelse 

blive vurderet på et fremtidigt vandbehov når den endelige lokalplan for byggeriet 

på Vimagrunden er blevet fastlagt. En del vandmålerne skal kontrolleres, og det 

vurderes om der skal udskiftes et parti vandmålere, da de har en alder på 6 år, 

hvilket gør at de enten skal kontrolleres, eller udskiftes med nye målere. Sugerørene 

i rentvandstanken skal også udskiftes.  Hegnet omkring vandværksgrunden skal 

males. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Henning gennemgik overordnet det reviderede regnskab fra Siersbæk 
RevisionRegnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder takstblad for 2015. 
Henning gennemgik budgettet for 2016.Spørgsmål omkring yderligere forøgelse af 
formue i vandværket, blev grundigt belyst af Benny Jensen. 

Det er ikke tanken at formuen yderlige skal forøges, vi skal dog sikre at der fremover 

er midler til at dække uforudsete udgifter som kan forekomme. Der er i de senere 



blevet pålagt en del vandværker at betale omkringliggende grundejere erstatninger 

for ikke at gøde arealer der grænser op til indvindingsområder. 

Takstbladet for 2016. er uændret, dog er der mindre ændringer i statsafgifterne. 

5. Behandling af indkomne forslag.Følgende spørgsmål fra medlemmer blev drøftet 
og belyst: 

Bestyrelsen skal sikre at der bliver trukket så store rør mod den nye udstykning ved 

Vima, at dette område er fremtidssikret, samt det skal sikres at der betales for alle 

tilslutninger, før arbejdet med rørlægningen bør påbegyndes. 

Det oplyses at der laves en Ringforbindelse, således udstykningen forsynes både via 

Skellerupvej, samt Møllegårdsvej. 

Der fremkom et forslag om at holde et Åbenthus arrangement på Vandværket. Dette 

er forsøgt tidligere, med mindre succes. Dette kan overvejes om det kunne være en 

mulighed igen. 

Der blev spurgt til om Vandværket kan levere Vand nok til fremtidige forbrugere, 

dette skønnes ikke at være noget problem, da der er tilladelse til oppumpning af 

65.000m3. 

6. Valg af revisor. 
Bestyrelsen ønsker at fortsætte med Siersbæk Revision som revisor. 
Det var enighed om at fortsætte med Siersbæk Revision. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
Der var genvalg af Erik Jensen og Morten Jakobsen til bestyrelsen. 
Der blev valgt yderligere et Bestyrelsesmedlem, Simon (Skærbækvej) 
Leo (Skellerupvej) blev valgt som suppleant. 

8. Eventuelt. 

Referent og dirigent, Benny Jensen 

 


