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Generalforsamling 2020 
 
 

Dagsorden  
Generalforsamling den 
27.2. 2020, kl. 19.00 

 
Referat: 

  
Bent Hollegaard startede med at byde velkommen til alle fremmød-
te, 19 i alt, heraf 14 andelshavere. 
 

1. 
Valg af dirigent 

 
Herefter foreslog Bent, på bestyrelsens vegne, Henning Kristiansen 
fra Tømmerby som dirigent. Der var ikke andre forslag. 
Henning Kristiansen startede med at konstatere, at generalforsam-
lingen var lovlig indvarslet, hvilket var sket ved annoncering i Den 
Lokale Avis den 12. og den 26. februar 2020. 
 

2. 
Bestyrelsens beretning 

 
Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne: 
 
Bestyrelsens beretning for Them Vandværk a.m.b.a. 2020: 
Der er investeret for 300.000 kr. i 2019. 
Investering i 2019: 
- Nye flowmålere på skyllevand – 26.000 kr. 
- Nyt SRO-anlæg – 217.000 kr. 
- Færdigtilslutning af ringledning til Tømmerby Vandværk – 

17.000 kr. 
- Thvilum GPS-udstyr – 36.000 kr.  
- Ny måler på Mejeriet – 3.000 kr. 
Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2019 
- Der har været et enkelt ledningsbrud samt udskiftning af nogle 

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

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

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

- En af boringerne har fået ny dykpumpe samt stigerør.     
I 2019 leverede Them Vandværk til andre vandværker 9.470 m3 
vand, mod 18.185 m3 i 2018. (7.334 m,3 til Frisholm og 2.136 m3 
til Asklev) 
Driftssamarbejdet i 2019 med Virklund Vandværk har forløbet gan-
ske tilfredsstillende. De 2 vandværker har besluttet at fortsætte 
driftssamarbejdet i 2020. I 2019 er det aftalt med Gjessø VVS, at 
Virklund Vandværk lejer en medarbejder på fuld tid. 
Virklund- og Them vandværkers arbejde med fælles driftsselskab 
blev sat på standby det meste af året 2019. 
Med Lov nr. 1567 af 27/12-2019 får Them Vandværk mulighed for 
udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skatte-
pligt. Them vandværks bestyrelse forventer udtrædelse af den 
økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2021, med et 
forslag på denne ordinære generalforsamling.  
Loven beskriver muligheden for sideordnet aktivitet i et skatteplig-
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tigt datterselskab, uden at det påvirker Virklund- og Them Vand-
værkers skattefritagelse. Bestyrelserne vil arbejde på, at driftssel-
skabet vil kunne sættes i drift i 2020. 
Driftsselskabet skal varetage alt drift og anlægsarbejde for de to 
vandværker 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. 
To nabovandværker har vist interesse for at deltage i det fælles 
driftsselskab, når det er etableret. 
Driftssamarbejdet mellem Tømmerby-, Gjessø-, Asklev-, og Virk-
lund- og Them Vandværker har forløbet tilfredsstillende i 2019. 
Virklund- og Them Vandværker har døgnvagt for de vandværker vi 
driftssamarbejder med, Tømmerby og Gjessø. Døgnvagten vareta-
ges af Them Vandværks driftsleder og Gjessø VVS, de to parter 
deler døgnvagten for 2019. 
Denne aftale fortsætter i 2020 indtil idriftsættelse af det fælles 
driftsselskab. 
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.  
Denne forurening betyder for Them Vandværk, at vandværket på 
sigt skal finde et nyt kildefelt til vandværket på Smedebakken. 
Sidst i 2019 har vi fået en byggetilladelse til udvidelse af vandvær-
ket på Smedebakken, således vi vil kunne etablere en midlertidig 
udvidet vandbehandling på vandværket. 
Them Vandværk har fået en godkendelse fra Klima- og Miljøudval-
get til en midlertidig tilladelse til videregående vandbehandling med 
aktivt kul i 5 år til ibrugtagelse, hvis grænseværdien ikke kan over-
holdes. 
Først i 2020 udfører vi forsøg med videregående rensning af 
trichlorethen med brintoverilte. Falder resultatet heldigt ud, vil vi 
søge Silkeborg Kommune om ibrugtagelse af denne teknologi, hvis 
kravværdierne for trichlorethen overskrides. Det er en væsentlig 
billigere rensemetode end med aktivt kul. 
I 2019 konstaterede vi ved boringskontrol på Toftbjerg Vandværk 
pesticidet DMS i den ene boring lige over kravværdien. 
Dette ændrede vores handleplan for nyt kildefelt til vandværket på 
Smedebakken, således alle kræfter nu sættes ind på lokalisering af 
nyt kildefelt til Toftbjerg Vandværk. 
Dags dato er vi meget tæt på en tilladelse til etablering af prøvebo-
ring, i det kommende kildefelt, vest for Fogstrup. 
Når vi får tilladelsen fra Silkeborg Kommune, skal vi forhandle med 
lodsejeren til det sted, vi forventer det nye kildefelt skal ligge. 
Kildefeltet skal forsyne Toftbjerg Vandværk med råvand, således vi 
vil kunne producere 50 m3 drikkevand i timen, på 2 produktionslin-
jer. 
Them Vandværks ændrede handleplan beskriver, at når Toftbjerg 
Vandværks nye produktionslinjer er idriftsat og indkørt, starter vi 
projektet med nyt kildefelt til vandværket på Smedebakken. Toft-
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bjerg Vandværk vil kunne forsyne vandværkets forbrugere alene. 
Them Vandværk fakturerer mere end 200.000 m3 årligt, og er der-
for et vandværk under Vandsektorloven. 
Med Lov nr. 1567 af 27/12-2019 får Them Vandværk mulighed for 
udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skatte-
pligt. 
På generalforsamlingen i dag, 27/2 2020, fremsætter Them Vand-
værks bestyrelse forslag om udtræden af Vandsektorlovens øko-
nomiske regulering og skattepligt. 
Bestyrelsen har i februar 2020 sendt et brev til samtlige andelsha-
vere i henhold til bekendtgørelse nr. 1623 af 27/12-2019, informati-
on til andelshaverne, vilkår for udtræden af den økonomiske regu-
lering og skattepligt. 
Udtræder Them Vandværk af denne regulering, bliver Them Vand-
værk et ”hvile i sig selv princippet” vandværk, som det var inden 
indtrædelse i Vandsektorloven. 
I Silkeborg Kommune er 3 vandværker underlagt Vandsektorloven, 
Silkeborg Vand, Almtoft-Kjellerup Vandværk og Them Vandværk. 
Takstblad 2020 har vi fået godkendt, fastholder samme takster som 
for 2019, 5.50 kr./m3 og for forbrug over 20.000 m3 til 4.00 kr./m3.  
Taksterne for 2021 forventes en mindre takststigning, til reinveste-
ring i ledningsnettet. 
Projekterne nye kildefelter og udvidet produktions kapacitets låne-
finansieres via Kommunekredit, hvilket også vil give en takststig-
ning fra år 2021-22 til renter og afdrag på lånet. 
I 2020 har Them Vandværk flere store projekter: 
- Udstykning af sidste del af Frisholmparken. 
- Etablering af driftsselskab sammen med Virklund Vandværk. 
- Kildefelt til Toftbjerg Vandværk. 
- Udbygning af Toftbjerg Vandværk med en ekstra produktions-

linje. 
De kommende år efter 2020, renovering af vandværkets lednings-
net. 
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 2019, 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 2019. 
 
Efter aflæggelse af beretningen kom der forespørgsler fra de 
fremmødte dels om rensning med brintoverilte metoden samt om 
udvidet rensning med aktivt kul er mere eller mindre sikkert.  
Renè Birk forklarede om principperne med rensning og hvornår 
vandværket må rense, herunder at der ikke må bruges udvidet 
rensning så længe grænseværdierne kan overholdes ved at blande 
vandet fra flere boringer. 
Bent supplerede med at fortælle om de vandmagasiner vandet 
kommer fra og tilløbet til disse vandmagasiner. 
Bent fortalte også om Vandrådet, der er et råd sammensat af med-
lemmer fra alle vandværker i Silkeborg Kommune, og at Vandrådet 
arbejder for at Silkeborg Kommunes almene vandforsyninger etab-
lerer et grundvandssamarbejde, en solidarisk løsning, til varetagel-
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se og fordeling af udgifterne til beskyttelse af vandressourcerne i 
kommunen. Et grundvandssamarbejde som samtlige kommuner 
skal oprette i henhold til § 52b i Vandforsyningsloven. I Silkeborg 
Kommune forventes det at koste vandforbrugerne 1 krone pr. brugt 
m3 vand. Beløbet opkræves af vandværkerne og pengene overfø-
res en gang årligt til et sekretariat, som varetager udgifterne til 
grundvandsbeskyttelsen.  
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmig godkendt. 
 

3. 
Det reviderede regnskab for 
2019 forelægges til godken-
delse  

 
Gunner Bruun gennemgik Årsrapport 2019 og selve årsregnskabet 
for 2019. 
Efter gennemgangen blev der spurgt til skattesagen samt til po-
sterne over-/underdækning og udskudt skat i regnskabet. Peter 
Damsted (revisor) forklarede om både skattesagen, over-
/underdækning og udskudt skat samt betydningen ved en udtræ-
den af vandsektorloven.  
Regnskabet 2019 blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
Regnskabet er vedhæftet dette referat som side 136A. 
 

4. 
Budget for 2020 forelægges 
til godkendelse 
 

 
Gunner Bruun gennemgik budget for 2020. 
Budget 20209 blev godkendt uden bemærkninger. 
Budgettet er vedhæftet dette referat som side 136B. 
 

5. 
Behandling af indkomne 
forslag 
 

 
Bestyrelsen fremsatte forslag om at Them Vandværk udtræder af 
Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. janu-
ar 2021 i henhold til LOV nr. 1567 af 27/12-2019 og Bekendtgørel-
se nr. 1623 af 27/12-2019.  
Der er den 7.-11. februar udsendt / omdelt brev til alle andelshave-
re med orientering om forslaget om udtræden af vandsektorloven. 
Bent orienterede yderligere om både betydningen og begrundelsen 
for forslaget om at komme ud af vandsektorlovens økonomiske 
regulering og skattepligt. 
Efter en kort snak om prisudviklingen fremadrettet kunne dirigenten 
konstatere, at forslaget kunne vedtages enstemmigt. 
Det blev efterfølgende nævnt, at da forslaget skal behandles på 
samme måde som en vedtægtsændring, og der ikke var tilstrække-
ligt fremmøde til endelig vedtagelse, skal forslaget igen behandles 
på en ekstraordinær generalforsamling for at blive endelig vedta-
get. Der bliver derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
den 19. marts 2020 samme sted. 
 

6. 
Valg af medlemmer til be-
styrelsen 

 
På valg er: Martin Olesen, Finn Lyster og Torben Christensen. 
Følgende blev foreslået: Martin Olesen, Finn Lyster og Torben 
Christensen. 
Der var ikke flere forslag, så Martin Olesen, Finn Lyster og Torben 
Christensen blev alle valgt.  
Bestyrelsen består herefter af: Bent Hollegaard, Martin Olesen, 
Martin Haunstrup, Finn Lyster, Torben Christensen og Henrik Pe-
tersen. 
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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 5 
år. Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt. 
Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision 
 

9. 
Eventuelt 

 
Der blev spurgt til hvorfor og hvordan vandværket har valgt det nye 
boringssted/kildefelt.  
Bent orienterede om de store landsdækkende undergrundsunder-
søgelser, der er foretaget de senere år og de rapporter, der er ud-
arbejdet om undergrunden og grundvandsforekomsterne, og om 
hele processen med at finde et nyt kildefelt ud fra disse undersø-
gelser og rapporter. 
Der var ikke andre, der ønskede ordet, så dirigenten takkede for 
god ro og orden og erklærende generalforsamlingen for afsluttet. 
 

 
 
 
 
 
 
Henning Kristiansen  
(dirigent)  


