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Generalforsamling 2019 
 
 

Dagsorden  
Generalforsamling den 
27.2. 2019, kl. 19.00 

 
Referat: 

  
Bent Hollegaard startede med at byde velkommen. 
 

1. 
Valg af dirigent 

 
Herefter foreslog Bent, på bestyrelsens vegne, Renè Birk som diri-
gent. Der var ikke andre forslag. 
Renè Birk startede med at konstatere, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet, hvilket var sket ved annoncering i Den Lokale Avis 
den 13. og den 20. februar 2019. 
 

2. 
Bestyrelsens beretning 

 
Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne: 
 
Bestyrelsens beretning Them Vandværk a.m.b.a. 2019: 
 
Der er investeret for 279.102 kr. i 2018. 
Investering i 2018: 
- Ny trykpumpe på vandværket på Smedebakken 51.661 kr. 
- Ringledning til Tømmerby Vandværk 134.962 kr. 
- 20 nye vandmålere 13.937 kr. 
- Nyt ledningsnet på Smedebakken 78.542 kr.  
Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2018: 
- Travlt år med et større ledningsarbejde i Naturstien og Smede-

bakken hvor hovedledninger og stophaner er udskiftet i forbin-
delse med et regnvand og kloak projekt. 

- Etablering af en ringledningsforbindelse til Tømmerby Vand-
værk. 

- Et enkelt ledningsbrud, diverse vedligeholdes arbejder på led-
ningsnettet og vandværkerne. Arbejdet udføres i samarbejde 
med lokale håndværkere, som altid står klar til at hjælpe, uan-
set det er nat eller dag. 

- Driftsudgiften af vandværkerne og ledningsnettet har i 2018 
været på niveau som årerne før. 

- Et større arbejde med klargøring til at kunne leve op til Per-
sondataforordningen. 

I 2018 leverede Them Vandværk til andre vandværker 38000 m3 
vand, Gjessø og Salten har fået leveret vand i forbindelse med 
renovering af deres vandværker. 
Driftssamarbejdet i 2018 med Virklund Vandværk har forløbet gan-
ske tilfredsstillende. De 2 vandværker har besluttet at fortsætte 
samarbejdet i 2019 med udlejning af Them Vandværks driftsleder. I 
2019 aftalt med Gjessø VVS, at Virklund Vandværk lejer en med-
arbejder på fuld tid. 
Virklund- og Them vandværkers arbejde med fælles driftsselskab 
blev sat på standby i sensommeren. 
De to bestyrelser besluttede først i december 2018 at genoptage 
arbejde med fælles driftsselskab. Bestyrelserne vil arbejde på, at 
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driftsselskabet vil kunne sættes i drift til 2020. 
Driftsselskabet skal varetage alt drift og investering for de to vand-
værker med fastansat personale, driftsleder og driftsassistent, og 
på sigt ansættelse af administrativt personale, deltids stilling. 
Det er vigtigt at præcisere, at Virklund- og Them Vandværker forsat 
vil være suveræne og selvstændige vandværker. 
2 nabovandværker har vist stor interesse for at deltage i det fælles 
driftsselskab, når det er etableret. 
Driftssamarbejdet mellem Tømmerby-, Gjessø-, Asklev-, og Them 
Vandværker har forløbet tilfredsstillende i 2018. 
Them Vandværk har døgnvagt for de vandværker vi driftssamar-
bejder med, Virklund, Tømmerby og Gjessø. Døgnvagten vareta-
ges af Them vandværks driftsleder og Gjessø VVS, således de to 
parter deler døgnvagten for 2018. 
Denne aftale fortsætter i 2019. 
Grundvandsmagasinet til Smedebakken Vandværk er forurenet 
med Trichlorethen, et nedbrydningsprodukt af klorede opløsnings-
midler. 
Udviklingen af forureningen følges tæt med et udvidet prøvetag-
ningsprogram. 
Omkostninger til dette prøvetagningsprogram afholdes af Them 
Vandværk som derudover bidrager med diverse fakta omkring ind-
vindingsforhold samt deltagelse i udredningsmøder med Region 
Midtjylland og kommune. 
Region Midtjylland har gennemført en fjernelse af ca. 200 tons for-
urenet jord uden dette (indtil videre) har medført en lavere koncen-
tration i målingerne, samlet har sagen indtil nu kostet Region 
Midtjylland omkring 2 millioner kr.  
Denne forurening betyder for Them Vandværk, at vandværket skal 
finde et nyt kildefelt. 
De sidste år har Them Vandværk været i gang med at finde et nyt 
kildefelt til vandværkets 2 vandværker, Smedebakken og Tofte-
bjerg. 
Den lokation vi fandt frem til i samarbejde med vores rådgiver, 
Rambøll, og Silkeborg Kommune, har vi måtte indse ikke er stedet 
for nyt kildefelt på grund af, naturbeskyttelse, lodsejer der ikke vil 
deltage, lang sagsbehandling og et meget stort økonomisk beløb i 
forskud inden et projekt er udfærdiget, således vi kan lånefinansie-
re projektet, det nye kildefelt. 
Them Vandværk er i en meget likviditetsmæssig udfordring, som 
skyldes at vandværket er underlagt den økonomiske regulering i 
Vandsektorloven. 
Them Vandværk vil ikke være i stand til at lægge det beløb i for-
skud til det ovennævnte kildefelt, derfor har vi i samråd med vores 
rådgiver, Rambøll og Silkeborg Kommune startet arbejdet med at 
finde et nyt kildefelt med en anden tidsmæssig og økonomisk bed-
re placering.  
Them Vandværk har fået en godkendelse fra Klima- og Miljøudval-
get til en midlertidig tilladelse til videregående vandbehandling i 5 
år på vandværket på Smedebakken. Them Vandværk skal for at få 
den midlertidige tilladelse komme med en handlingsplan for et nyt 
kildefelt inden 1. juli 2019. 
Hvilken præcis teknologi der bliver brugt til rensning af Trichlo-
rethen afklares først i 2019, sandsynligt en løsning med et aktivt 
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kulfilter og UV-anlæg, som vil betyde en bygningsudvidelse. 
Them Vandværk fakturerer mere end 200.000 m3 årligt, og er der-
for et vandværk under Vandsektorloven. 
Sidst i november har politikerne indgået en bred stemmeaftale om, 
at vandværker, som fakturerer mindre end 800.000 m3 vand, ikke 
længere behøver at være omfattet af vandsektorlovens økonomi-
ske regulering og skattepligt. 
Forliget giver mulighed for at fravælge den økonomiske regulering 
og skattepligt med udgangen af 2020, dog vil ministeren arbejde på 
en dispensation, så det kan ske tidligere. 
En rigtig god dag for Them Vandværk. 
For at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering og 
skattepligt, skal det besluttes på en generalforsamling, dog skal der 
en lovændring til før generalforsamlingen kan beslutte en sådan 
udtræden. Der er endnu ikke fastsat en dato for fremsættelse og 
ikrafttræden af lovændringen. 
Them Vandværks bestyrelses holdning er, at Them Vandværk skal 
udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt gerne før 1. 
januar 2021, hvis muligheden byder sig. 
Them Vandværk vil ikke kunne holde de nuværende takster for 
vand i 2021 og frem, da vi i den økonomiske regulering har været 
presset på indtjent likviditet til geninvestering, årligt flere 100.000 
kr. og de 2 økonomisk tunge investeringer til videregående vand-
behandling på Smedebakken og nyt kildefelt. 
Takststigningens størrelse kender vi ikke endnu. 
Først i november fik Vandsektoren i Højesteret medhold i Dan-
markshistoriens største skattesag. 
Sagen handler om den skattemæssige værdisætning af vandsel-
skaber, under vandsektorloven, og kunne være endt med en reg-
ning til forbrugerne på op til 36 mia. kr. ekstra i vandskat. 
I Silkeborg Kommune er 3 vandværker underlagt Vandsektorloven, 
Silkeborg Vand, Almtoft-Kjellerup Vandværk og Them Vandværk. 
Takstblad 2019 har vi fået godkendt, fastholder samme takster som 
for 2018, 5.50 kr./m3 og for forbrug over 20.000 m3 til 4.00 kr./m3.  
Bestyrelsen takker det ansatte personale, Renè og Gunner, for et 
forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stor og engage-
ret indsats her i 2018, tak for det. 
Tak til de lokale håndværkere/samarbejdspartnere, vandværket 
bruger, for et rigtigt godt samarbejde. 
Også en stor tak til Them Vandværks forbrugere for deres tålmo-
dighed ved de afbrydelser, planlagte og ikke planlagte, i 2018. 
 
 

3. 
Det reviderede regnskab for 
2018 forelægges til godken-
delse  

 
Gunner Bruun gennemgik Årsrapport 2018 og selve årsregnskabet 
for 2018. 
Regnskabet 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 
Regnskabet er vedhæftet dette referat som side 120A. 
 

4. 
Budget for 2019 forelægges 
til godkendelse 
 

 
Gunner Bruun gennemgik budget for 2019. 
Budget 2019 blev godkendt uden bemærkninger. 
Budgettet er vedhæftet dette referat som side 120B. 
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5. 
Valg af medlemmer til be-
styrelsen 

 
På valg er: Bent Hollegaard, Martin Haunstrup og Henrik Petersen. 
Følgende blev foreslået: Bent Hollegaard, Martin Haunstrup og 
Henrik Petersen. 
Der var ikke flere forslag, så Bent Hollegaard, Martin Haunstrup og 
Henrik Petersen blev alle valgt.  
Bestyrelsen består herefter af: Bent Hollegaard, Martin Olesen, 
Martin Haunstrup, Finn Lyster, Torben Christensen og Henrik Pe-
tersen. 
 

6. 
Valg af suppleanter til besty-
relsen 
 

 
På valg er: Bjarne Jacobsen  
Bjarne Jacobsen blev foreslået og valgt som suppleant. 

7. 
Valg af revisorer og revisor-
suppleanter 

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Kommunernes Revision, som 
nu har revideret vandværkets regnskab de sidste 4 år.  
Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt. 
Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision 
 

8.  
Behandling af indkomne 
forslag 
 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

9. 
Eventuelt 

 
Leif Pedersen nævnte, at der er meget kalk i vandet, og at det er 
blevet værre i løbet af de senere år. Der er umiddelbart ingen pla-
ner om ændring af vandbehandlingen, men Renè vil forsøge at 
undersøge om der kan gøres noget ved problemet. 
Der var ikke andre, der ønskede ordet, så dirigenten takkede for 
god ro og orden og erklærende generalforsamlingen for afsluttet. 
 

 
 
 
 
Renè Birk 
(dirigent)  


