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Generalforsamling 2016 
 

Dagsorden  
Generalforsamling den 
25.2. 2016, kl. 19.30 

 
Referat: 

  
Bent Hollegaard startede med at byde velkommen. 
 

1. 
Valg af dirigent 

 
Herefter foreslog Bent, på bestyrelsens vegne, Rene Birk som diri-
gent. Der var ikke andre forslag. 
Rene Birk startede med at konstatere, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet, hvilket var sket ved annoncering i Den Lokale Avis 
den 10. og den 17. februar 2016. 
 

2. 
Bestyrelsens beretning 

 
Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne: 
 
I 2015 har årets resultat været et overskud på 76.347 kr. efter af-
skrivninger. 
Der er investeret for 2.335.262 kr. i 2015. 
 
Investering i 2015: 

 Etablering af en 60 m3 skyllevandsbundfældningstank på 
vandværket Smedebakken, etableret i 2015 og ibrugtagning 
ultimo januar 2016. 

 Etablering og ibrugtagning af et 20 m3 filteranlæg på vand-
værket, Smedebakken producerer på 2 produktionslinjer, 
blev færdiggjort i 2015, så produktionen nu er på 50 m3 
vand i timen. 

 Etablering af ny vandværksbygning vandværket, Toftbjerg. 
Bygning og produktionsanlæg var nedslidte. Forventes pro-
duktion af vand igen maj/juni 2016.  

 
Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2015 

 Travlt år med lednings brud og omlægninger samt vedlige-
holdes arbejder, der udføres i samarbejde med lokale 
håndværkere, som altid står klar til at hjælpe uanset det er 
nat eller dag. 

 Solgt arbejde til andre vandværker for 131.026 kr., Tøm-
merby - og Gjessø Vandværker. 

 Driftsudgiften af vandværkerne har i 2015 været på niveau 
som årerne før. 

 
I 2015 leverede Them Vandværk til andre vandværker 12.137 m3 
vand. 
 
Også i 2015 havde vi et godt samarbejde med nabo vandværker-
ne, og vi ser frem til driftssamarbejdet i 2016 med Virklund Vand-
værk. 
 
Driftssamarbejdet mellem Gjessø –Asklev-, og Them Vandværker 
har forløbet meget tilfredsstillende i 2015. 
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2015 var året hvor Them Vandværk kom ind under vandsektorlo-
ven, sker ved et vandværk fakturerer mere end 200.000 m3 vand 
årligt til forbrugerne. 
Vandsektorloven er en af de mest bureaukratiske love Folketinget 
har vedtaget. Loven har lagt et tungt åg over Them Vandværk. 
Vandsektorlovens formålsparagraf §1: ”Loven skal medvirke til at 
sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljø-
mæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natu-
ren og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbru-
gerne”. 
Et embedsmandsudvalg under Energistyrelsen har slået fast over 
for politikerne, at der er en årligt effektiviseringsgevinst på over 1 
mia. kr. om året i vandsektoren. 
Them Vandværk har skullet prissætte alle aktiver i et pris- og leve-
tidskatalog, benchmarking med alle vandselskaber under Vandsek-
torloven, fastsat et prisloft for hvor meget Them Vandværk maksi-
malt må opkræve hos forbrugerne pr. m3.  
Them Vandværk er også nu skattepligtig, som en anden virksom-
hed. Ved lovens vedtagelse var udmeldingen, at skatteindtægterne 
maksimalt vil være på 100 mio. årligt for hele vandsektoren. Det 
viser sig efter afgørelser i Landskatteretten, at beløbet er på et år-
ligt mia. beløb. Der er kun forbrugerne til at betale skatten og den 
”såkaldte” effektiviseringsgevinst på over 1 mia. kr. årligt, kan kun 
give en højere m3 pris.  
Vandsektorloven har forøget Them Vandværks udgifter med anslå-
et over 100.000 kr. for 2015, kontingent til Forsyningssekretariatet, 
øget revisor udgifter, væsentlig øget administrativt arbejde. Hvad 
har vores forbrugere fået ud af det, intet, kun øget udgifter, over-
vågning og vandværkets frihed til disponering er væk.  
Prisloftet som Them Vandværk har fået meldt ud for 2016 er, 15,30 
kr. pr. m3 inkl. statsafgiften, de øgede udgifter til Vandsektorloven 
er indeholdt i prisloftet, betyder at Them Vandværk i 2016 vil over-
trække med 180.000 kr., da vi har igangsat et undersøgelsesarbej-
de i samarbejde med Rambøll og Silkeborg Kommune i 2015, hvor 
vil vi kunne hente den fremtidige råvandsforsyning til vores 2 vand-
værker, leve op til Vandsektorens formålsparagraf om forsynings-
sikkerhed. 
Råvandet til Toftbjerg Vandværk er ikke den bedste kvalitet, dog er 
alle krav til vandet overholdt i dag. 
Vandsektorloven er under revision med 3. behandling sidst i febru-
ar og alle vandforsyninger mellem 200.000 og 800.000 m3 årligt er 
lovet væsentlige administrative lettelser, ingen benchmarking og 
intet prisloft. 
Lad os se om politikkerne kan leve op til det, man har sine tvivl.    
 
En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2015. 
 
Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et 
forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stort og enga-
geret indsats her i 2015, tak for det. 
 
Tak til de lokale håndværkere/samarbejdspartnere, vandværket 
bruger, for et godt samarbejde. 
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Også en stor tak til Them Vandværks forbrugere for deres tålmo-
dighed ved de afbrydelser, planlagte og ikke planlagte, i 2015. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. 
Det reviderede regnskab for 
2015 og budget for 2016 
forelægges til godkendelse  

 
Gunner Bruun gennemgik først Årsrapport 2015 og selve årsregn-
skabet for 2015 og derefter budget for 2016. 
Både regnskabet 2015 og budget 2016 blev godkendt uden be-
mærkninger. 
Regnskabet og budgettet er vedhæftet dette referat som side 69A 
og 69B. 
 

4. 
Valg af medlemmer til be-
styrelsen 

 
På valg er: René Løvborg, Henrik Nonbo og Martin Olesen. 
René Løvborg har meddelt, at han ikke modtager genvalg. 
Følgende blev foreslået: Martin Olesen, Henrik Nonbo, Martin 
Haunstrup og Søren Egholm Asmussen. 
Der var ikke flere forslag, så Martin Olesen, Henrik Nonbo, Søren 
Egholm Asmussen og Martin Haunstrup blev alle valgt. De første 3 
blev valgt for 2 år og Martin Haunstrup blev valgt for 1 år. 
Bestyrelsen består herefter af: Bent Hollegaard, Martin Olesen, 
Henrik Nonbo, Søren Egholm Asmussen og Martin Haunstrup. 
 

5. 
Valg af suppleanter til besty-
relsen 
 

 
Som suppleant blev foreslået og valgt: Jens Jørn Kyed. 

6. 
Valg af revisorer og revisor-
suppleanter 

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Kommunernes Revision, som 
blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling i august 2015, 
og som nu har revideret vandværkets regnskab for 2015. 
Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt. 
Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision 
 

7.  
Behandling af indkomne 
forslag 
 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

8. 
Eventuelt 

 
Intet. 
 
Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, takkede dirigenten for 
god ro og orden og erklærende generalforsamlingen for afsluttet. 
 

 
 
 
 
Rene Birk 
(dirigent)  


