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Generalforsamling 2021 
 
 

Dagsorden  
Generalforsamling den 
17.6. 2021, kl. 19.00 

 
Referat: 

  
Bent Hollegaard startede med at byde velkommen til alle fremmød-
te. 
 

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 2. og den 9. juni 2021. 
 

2. 
Bestyrelsens beretning 

 
Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne: 
 
Bestyrelsens beretning Them Vandværk a.m.b.a. 2021. 
Der er investeret for 1.207.649 kr. i 2020. 
Investering i 2020: 

- Ny skyllepumpe og tryktransmitter 83.943 kr. 
- Færdiggørelse af SRO 790.513 kr. 
- Udstykninger 326.264 kr. 
- Nyt driftsselskab 16.000 kr. 

Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2020: 
- Der har været et enkelt ledningsbrud samt udskiftning af nog-

le stophaner i forbindelse med entreprenør arbejde. 
- Der er arbejdet en del med lednings registrering som forbe-

redelse til Ler2, som kræver, at ledningsoplysninger skal 
kunne leveres digitalt efter 30 juni 2023. 

- På vandværkerne er der blandt andet arbejdet med optime-
ring af driften. 

- En af boringerne har fået ny dykpumpe samt stigrør.     
I 2020 leverede Them Vandværk til andre vandværker 8.770 m3 
vand. (mod 9.470 m3 i 2019) 
(6.481 m3 til Frisholm og 2.289 m3 til Asklev) 
 
9. november 2020 stiftede Virklund- og Them Vandværker anparts-
selskabet Vand-Værket ApS. 
Vand-Værket ApS er stiftet for at varetage administration og drift af 
Virklund- og Them Vandværker.  
Alt personale, biler og driftsudstyr er fra 1. januar 2021 i anparts-
selskabet. 
Det vil være muligt for nabovandværket at købe en anpart i selska-
bet på sigt. 
Driftssamarbejdet mellem Tømmerby-, Gjessø-, Asklev-, og Virk-
lund- og Them Vandværker har forløbet tilfredsstillende i 2020. 
Driftssamarbejdet varetages af Vand-Værket ApS fra 1. januar 
2021. 
Vand-Værket ApS har døgnvagt for de vandværker der driftssam-
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arbejdets med, Tømmerby og Gjessø. Døgnvagten varetages af 
Vand-Værkets driftsleder og driftsassistent, samt Gjessø VVS, i 
2021. 
I 2019 konstaterede vi ved boringskontrol på Toftebjerg Vandværk 
pesticidet DMS i den ene boring lige omkring kravværdien. 
Ultimo 2020 indgik Them Vandværk en aftale med lodsejer på Ål-
højvej om etablering af nyt kildefelt (2 boringer) til Toftebjerg Vand-
værk. 
Før jul indsendte Them Vandværk en ansøgning om en prøvebo-
ring til Silkeborg Kommune. 
Them Vandværk forventer ved en positiv prøveboring at kunne 
etablere kildefeltet til Toftebjerg Vandværk, samt ekstra produkti-
onslinje på Toftebjerg Vandværk i 2021-22. 
Them Vandværks handleplan beskriver, at når Toftebjerg Vand-
værks nye produktionslinjer er idriftsat og indkørt, starter vi projek-
tet med nyt kildefelt til vandværket på Smedebakken. Toftebjerg 
Vandværk vil kunne forsyne vandværkets forbrugere alene. 
Them Vandværk er udtrådt af Vandsektorloven 1/1 2021. 
Takstblad 2021 har vi fået godkendt, takster for 2021, 7,00 kr./m3 
og for forbrug over 20.000 m3 til 5,50 kr./m3.  
Taksterne for 2022 forventes en yderlige takststigning. 
Projekterne nye kildefelter og udvidet produktions kapacitets låne-
finansieres via Kommunekredit, hvilket også vil give en takststig-
ning fra år 2022-23 til renter og afdrag på lånet. 
I 2021 her Them Vandværk flere store projekter: 

- Kildefelt til Toftebjerg Vandværk. 
- Udbygning af Toftebjerg Vandværk med en ekstra produkti-

onslinje. 
Fra 2021 påbegyndes renoveringen af vandværkets ledningsnet. 
Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et 
forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stor og engage-
ret indsats her i 2020, 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 2020. 
  
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. 
 

3. 
Det reviderede regnskab for 
2020 forelægges til godken-
delse  

 
Gunner Bruun gennemgik Årsrapport 2020 og selve årsregnskabet 
for 2020. 
Regnskabet 2020 blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
Regnskabet er vedhæftet dette referat som side 148A. 
 

4. 
Budget for 2021 forelægges 
til godkendelse 
 

 
Gunner Bruun gennemgik budget for 2021. 
Budget 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
Budgettet er vedhæftet dette referat som side 148B. 
 

5. 
Behandling af indkomne 
forslag 
 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
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6. 
Valg af medlemmer til be-
styrelsen 

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

7. 
Valg af suppleanter til besty-
relsen 
 

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

8. 
Valg af revisorer og revisor-
suppleanter 

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsak-
tieselskab, som nu har revideret vandværkets regnskab de sidste 6 
år. Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt. 
Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision 
 

9. 
Eventuelt 

 
Ingen. 
 

 
 
 
 
 
 
Renè Birk  
(dirigent)  
 


