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Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 
24. februar 2005 kl. 1930 i Nr. Rind Forsamlingshus. 
  
Tilstede:  Der var mødt 12 forbrugere og formanden bød velkommen. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab 
4. Budget for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisorer 
8 Eventuelt. 
 
 

Dagsorden punkt 1. Henrik Jessen blev valgt til dirigent. 
 Peter Lund blev valgt til referent. 
 
Dagsorden punkt 2. Jens Ole S. Jensen fremlagde beretningen. Han sagde bl.a. 

Vi har fået 4 nye forbrugere, til gengæld har vi mistet én ( et 
hus der skulle nedbrydes) så vi er oppe 197 forbrugere i alt.      
Der bliver afholdt bestyrelsesmøder hver anden måned, 
foruden forskellige møder bestyrelsen har deltaget i. 

 Vandforbruget har været 38.065 m3. 
 Vedligeholdelse: der havde været et brud på ledningsnettet, 

der som regel fører lidt mere til. 
 Vandkvaliteten er god bortset for lidt iltning og lidt for 

meget nitrit, som skyldtes et defekt filter som er udbedret. 
Desuden kan forbrugerne gå ind på Vandværkets hjemmeside 
og se alle analyse resultaterne www.laastrupnrrindvand.dk 

 Vdr. anlægsarbejde: Der er blevet omlagt nogle ledninger i 
Nr. Rind ved Nørremarkvej. 

 Der er kommet en lov om at alle der har ledninger i jorden 
skal indberette hvor ledningsnettet går, det kan foregå digital, 
det er noget bestyrelsen skal arbejde videre med. 

 Formanden er med i bestyrelsen af sammenslutning af 
vandværker og kommunens kontaktudvalg plus vandværks-
foreningens kontaktudvalg, det optager en del af formandens 
tid ca. 70 tim/året. 

 Fremtiden: der skal arbejdes videre med en løsning af den 
over kapacitet der er på pumper og filter. Der skal udskiftes 
nogle jernrør i Nr. Rind. Man ligger i dialog med kommunen, 
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om det kan gøres samtidig, med når der engang skal graves 
elkabler ned. 

 Beretningen blev godkendt.  
 
Dagsorden punkt 3.  Poul Johannesen gennemgik regnskabet for 2004 som viste 

indtægter på kr. 635.455,- og udgifter på kr. 463.603,- før 
afskrivning og renteindtægt/udgift således at der blev et 
overskud på kr. 45.163,- Regnskabet blev godkendt. 

 
Dagsorden punkt 4. PJ. Gennemgik budgettet for det kommende år, som viste et 

overskud/resultat på kr. 6.500,- Budgettet blev godkendt. 
 
Dagsorden punkt 5. Forslag. Der var ikke indkommet nogle. 
 
Dagsorden punkt 6. Poul Johannesen og Bent Lyngsø blev genvalgt til 

bestyrelsen. 
 Karina Lyngsø og Arne Mikkelsen blev genvalgt som 

suppleanter. 
 
Dagsorden punkt 7. Henrik Jessen og Jens Christiansen blev genvalgt som 

revisorer. 
 
Dagsorden punkt 8.  Eventuelt: Der var ros til bestyrelsen, fordi der var etableret 

en nødstrømsgenerator under strømafbrydelsen i januar måned 
 Formanden tilkendegav at forbrugerne bare skulle komme til 

bestyrelsen, hvis der opstod problemer af den ene eller anden 
slags, så der kunne tages fat på at løse det. 

 Han takkede også bestyrelsen for godt samarbejde. 
 
  
 Dirigent Henrik Jessen           Referent Peter Lund 


