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Dagsorden iht. vedtægter.  
 
24 forbrugere deltog på generalforsamlingen (muligt antal 632). 
 
Valg af dirigent 
 
Bestyrelsens forslag om dirigent: advokat Åse Gahner Klemmensen. Blev enstemmigt valgt. 
 
Dirigenten præsenterede indkaldelsens rettidighed iht. vedtægter. 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2017 ved vandværkets formand Bjarne Thomsen 
(beretningen er vedlagt referatet). 
 
Spørgsmål/kommentarer til beretningen: 
Ingen spørgsmål og/eller kommentarer. 
 
Beretningen blev taget til efterretning ved klapsalver. 
 
Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse 
 
Den tekstmæssige del af årsrapporten præsenteret af vandværkets revisor, Mogens Klitgaard 
Nielsen: 
Kort tilbageblik på de nye regler og implementeringen i 2016 af ny standard for opstilling af 
årsrapporten. Nye begreber i form af over-/underdækning. Vi har dog i bestyrelsen valgt at 
præsentere en resultatopgørelse som viser tydeligt hvordan årets drift har været og om der således 
er over- eller underskud for regnskabsåret. 
 
Regnskabet er forsynet med blank påtegning fra vandværkets revisor. 
 
Gennemgang af hovedtallene iht. resultatopgørelsen samt balancen. Et resultat for 2017 på 346 tkr. 
som jo således er lig med overdækning. Aktiver i alt på 4.109 tkr. og egenkapital på 3.799 tkr. 
Gennemgang af noterne hørende til resultatopgørelsen og balancen. 
 
Præsentation af enkelte poster i regnskabet:  
 
Likvide beholdninger – bestående af flere aftalekonti i forskellige banker og har dermed spredning 
på flere banker for at sikre vores indeståender. 
 
Visning af vandsalget til Luneborg Vandværk – ophør 30.09.2017 ifm. deres overgang til Brønderslev 
Vand. 
 
Egenkapital (præsenteret som overdækning i regnskabet) på 3,7 mio. kr. – og dermed et velfunderet 
vandværk. Men der venter også en renovering af ledningsnettet i Ultvedparken (forventes i 
størrelsesordenen 1 mio. kr., hvis hele området). 
 
Spørgsmål: 
Rudi Hierzmann: 
Kommentar/spørgsmål til note 1 – balancering af vandværkets indtægter på hhv. den faste afgift 
med 394 tkr. og kubikmeterafgiften med en indtægt på 402 tkr. 



El – stigning ift. 2016? Ændring pga. ny opkrævningsperiode. 
 
Ingen øvrige spørgsmål/bemærkninger. 
 
Regnskab sættes til afstemning. Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen ved klapsalver. 
 
Budget for det kommende år fremlægges 
 
Præsentation af takstbladet for 2018. Forøgelse af den faste afgift med 68 kr. til imødegåelse af 
tabet af vandsalget til Luneborg Vandværk. 
 
Resultat iht. budget på 147 tkr. mod realiserede 346 tkr. i 2017, som udtryk for vores planer om 
iværksættelse af de indledende undersøgelser af nye rentvandstanke.   
 
Spørgsmål fra Rudi: 
Hvorfor hæves den faste afgift i stedet for evt. at hæve vandprisen en smule. Det rammer måske 
hårdere for den lille forbruger? 
BT svarede at vi i bestyrelsen mente at det var en rimelig stigning for alle parter. 
 
Visning af m3-priserne for vand ved Århus Vand, Aalborg Forsyning og Brønderslev til sammenligning 
af priser. 
 
Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen forslag modtaget. 
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Følgende opstilles til bestyrelsen: Bjarne Karlsen og Søren Faurholt. 
 
Begge opstillede valgt ved klapsalver. 
 
Valg af suppleant til bestyrelsen 
 
Følgende opstilles som suppleant: Rudi Hierzmann. 
 
Rudi valgt ved klapsalver. 
 
Valg af revisor 
 
Genvalg af Mogens Klitgaard Nielsen. Vedtaget ved klapsalver. 
 
  



Eventuelt 
 
BK præsenterede et billede af vores vandmåler og gennemgik vandmålerens display og dets visning. 
Opfordring til løbende at kigge på vandmåleren og følge ens vandforbrug. 
 
BT informerede om vandbrud ved den gamle tankstation. I den forbindelse kontaktede vi 
Brandmyndighederne til fjernelse af en brandhane i samme ombæring, idet denne var markeret til 
at skulle fjernes. Vi fik tilskud fra Brandmyndighederne til fjernelse  
 
Generalforsamlingen sluttet. 
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