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Låstrup-Nr. Rind vandværk har holdt ordinær generalforsamling 
torsdag den 23. februar kl. 1930 i Låstrup Forsamlingshus. 

 
Tilstede: Der var i alt mødt 13 forbrugere op, formanden bød 

velkommen. 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Det reviderede regnskab fremlægges. 
 4. Budget for det kommende år. 
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 7. Valg af revisorer. 
 8. Eventuelt. 
 
Dagsorden punkt 1. Henrik Jessen blev valgt. 
 Peter Lund blev valgt til referent. 
 
Dagsorden punkt 2. Jens Ole S. Jensen fremlagde beretningen. Han sagde bl.a. at 

der var kommet 2 nye forbrugere, så der i alt er 199 
medlemmer. Han fortalte om bestyrelsens arbejde med møder 
o.l. Bent Grøn var udtrådt ud af bestyrelsen, og Karina 
Lyngsøe var indtrådt i stedet for. Der var samlet data fra de to 
gamle vandværker, Låstrup og Nr. Rind Vandværker som kan 
ses på Vandværkets hjemmeside. Der er udpumpet 40.120 m3 
vand, det er 5 % mere end sidste år. 
Vedligeholdelseholdelsearbejder: Der er flyttet om på 
pumperne i boringerne, som bevirker at sænkningen af 
vandstanden ikke bliver så stor, det gør at der opnås et mindre 
strømforbrug. Der er foretaget endnu flere justeringer på 
værket, som kan ses på vedlagt beretning. Vandkvaliteten kan 
ses på hjemmesiden, der er ingen tal der er over minimums 
krav. Der er indført at der kan indberettes måleraflæsning via 
Internet. Anlægsarbejder: der er blevet etableret en ny 
forsyningsledning til Sundvej 49. Det gamle Vandværk i 
Låstrup er blevet fjernet, og grunden er leveret tilbage til 
Vejlegården. Fremtidige arbejder, der skal udskiftes nogle 
gamle ledninger løbende, ligesom der også skal klarlægges 
pumpernes størrelse. Beretning vedlægges. 

 Spørgsmål til beretningen: 1. Hvorfor er pumperne for 
store?  

 2. Der er nogle der siger at der mangler tryk på visse 
steder på ledningerne, er det rigtig. 3. spørgsmål til 
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bestyrelsens honorarer, er de store nok? Svar: 1. Pumperne 
er demissioneret efter kommunens vandplan, som forudsætter 
en oppumpet vandmængde på 100.000 m3 der bliver kun brugt 
ca. 40.000 m3. 2. Der bliver pumpet ud med et tryk 2,7 bar, 
dem der ligger højere får lidt mindre tryk, og dem der ligger 
lavere få højere tryk. Vandværket er placeret forholdsvis højt, 
så der skulle ikke være noget i vejen med tryk på ledningerne. 
Er der problemer nogle enkelte steder skyldes det muligvis for 
ringe ledning på deres egen grund. 3. Der arbejdes videre med 
et forslag.  

 Beretningen godkendt. 
 
Dagsorden punkt3. Poul Johannesen gennemgik regnskabet for 2005. Der havde 

været indtægter på 598.067,75 kr. og udgifter på 
477.194,01 kr. Efter afskrivning blev der et mindre underskud 
på 1.228,13 kr. Regnskabet blev godkendt. Vedlægges. 

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

overskud/resultat på 6.500,- kr. Budgettet blev godkendt. 
 
Dagsorden punkt 5. Forslag. Der var ikke kommet nogen. 
 
Dagsorden punkt 6. Jens Ole S. Jensen, Peter Lund og Karina Lyngsø Lund 

blev genvalgt. Som suppleanter blev 1. Bent grøn Andersen 
og 2. Arne Mikkelsen blev valgt. 

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

revisorer. 
 
Dagsorden punkt 8. Der blev omdelt analyse på vandprøver. De kan også ses på 

Værkets hjemmeside ligesom vandværkernes historie. 
 Der var spørgsmål om der er kontakt til Lynderup Vandværk. 

Der var der ikke. 
 Formanden havde tak til dem der var mødt op, til bestyrelsen 

og vandpasseren. 
 Efter generalforsamlingen var vandværket vært med vin, ost 

kiks og kaffe. 
 
 
  
 Henrik Jessen   Peter Lund 
   Dirigent     Referent 
  


