
Generalforsamling i Resenbro vandværk 
Dato. 12.08.2020. 

Sted.  Silkeborg golfklub. 

Velkomst ved formand Jan Ledh som orienterede om udsættelsen af 

generalforsamlingen pga. corona. 

1 Valg af dirigent. 

Benny Jensen som konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt lovligt 

efter vedtægterne! 

2 Beretning ved formanden 

Der er pumpet 41309 m3 vand i 2019 som er ca. 3000 mindre end 2018. 

Der er kommet 15 nye andelshavere til 2019. 

Vandværket har haft flere utætheder ved stophaner på Møllegårdsvej 

Pga.: placeringen tit er ved/i indkørsler og derved kørt over jævnligt. 

Trappen ned til vandværket er blevet renoveret efter 6 måneders ventetid  

på muren. 

En enkelt privat brønd er blevet tørlagt i sommeren 2019, hermed en ny 

andelshaver. 

Takstbladet er ikke steget siden 2017 

Der er udarbejdet en ” drift mappe af vandværket” placeret i vandværket. 

I oktober prøvepumpede vi en kontrolboring placeret på golfbanen. 

Der blev oppumpet 550 m3 vand på 5 dage og der blev lavet en analyse,  

Farvetallet var dog for højt til at det må renses. 

I november fik vi JH dykker firmaet til at kontrollere rentvandsbeholderen, 

tilstanden af beholderen er god men sugerørene skal skiftes hvilket de 

udføre i begyndelsen af 2020. 

Formanden har i år bestået hygiejne kursus. 

I december fik udskiftet pumpen på boring 3 og renset røret ned til 

vandværket (en procedure der gennemføres en gang om året). 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

                                              



3 Regnskab 2019 ved kasseren 

Kasseren gennemgik det udleverede regnskab. 

            Regnskab 2019                                    Budget 2019 

            301.165,00 kr.                                      321.700,00 kr. 

            Regnskab godkendt. 

             

 

 

 

4 Budget 2021 - Takstblad 

Der afsættes 100.000,00 kr. i det kommende budget til flg. 

Udskiftning af sugerør til reserve tank. 

Nyt tag på vandværket. 

Vedligehold af ledningsnet. 

Til uforudsete udgifter. 

Takstbladet forblev uændret. 

Punkt 4 godkendt. 

 

5 Indkomne forslag 

      Ingen! 

 6   Valg af revisor 

Genvalg af Lars Christensen & Jens Skovbo Hansen 

 

7  Valg til bestyrelsen og suppleant. 

Erik Jensen, Alf Hansen, Knud Nissen blev genvalgt. 

Bernt Østergård blev genvalgt som suppleant. 

8 Evt. 

Under evt. kom der flg. spørgsmål/ideer. 

En mere detaljeret investerings plan til 2022 

At vandværkets formue delvis blev flyttet til anden bank. 



En del af formuen skal afvikles ved flere investeringer/opdateringer af 

ledningsnettet/vandværket! 

 

Efter ovennævnte diskussion takkede dirigent Benny Jensen de fremmødte for 

en god og konstruktiv generalforsamling. 

 

Ref: Henning Frederiksen  

 

  

 

 

 

 

 

             


