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Generalforsamling - Referat 
Afholdt 14. marts 2017 kl. 19.30 - Store Merløse Hallen 

 
Velkomst ved formanden. 
Til Generalforsamlingen var fremmødt 25 medlemmer, inklusiv bestyrelsen. 
 
1. Valg af dirigent 
a. Arno Mark blev enstemmigt valgt til dirigent.  
b. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen, som havde 
indsigelser mod generalforsamlingen lovlighed. Dirigenten gjorde endvidere opmærksom på, at han 
under punkt 6 ”Valg til bestyrelsen” ville overdrage dirigentrollen til formanden, idet dirigenten havde 
givet tilsagn til bestyrelsen om at stille op til bestyrelsesvalget. Det blev accepteret. 
  
2. Bestyrelsens beretning 
ANTAL MEDLEMMER 
Vi er 135 medlemmer. Vi har alt i alt 159 målere. 
 
BESTYRELSESARBEJDE 
I årets løb blev der afholdt 3 bestyrelsesmøder. 
 
UDPUMPET VANDMÆNGDE i tal. 
Vi har i år udpumpet 31.683 m3 af de tilladte 40.000m3, og faktureret for 25.186 m3.   
Dvs. et vandspild på 20,50 % mod ca. 18,6 % sidste år. Det betyder altså, at trods reparationer på 
ledningsnettet gennem årene og nye vandmålere, så er spildet desværre steget igen. 

 
VANDSPILD 
Vandspildet er som nævnt desværre steget igen.  Noget af det kan skyldes ukorrekt indberetning af 
det årlige vandforbrug, men dette er næppe den hele forklaring.  
 
Vi har fundet et sted hos en forbruger, hvor der var et vådt område, som kom fra et hul i et vandrør. 
Hvor stor en andel dette har bidraget til vandspildet, det ved vi ikke. Men noget har det givet og nu er 
det lukket, så der kommer ikke mere vandspild fra den lækage. 
 
Vi er nu i kontakt med et firma, der professionelt kan detektere utætheder. Vi skal dog først have 
indkredset nøjere, på hvilken strækning problemet er. Og det vil vi tage aktion på hurtigst muligt. 
 
Vi kan kun opfordre til, at forbrugerne er opmærksomme på nye fugtige områder i landskabet og så 
indberetter det til bestyrelsen. Det samme, selvfølgeligt, hvis man direkte ved, at der er en utæthed 
på ledningsnettet. 

 
ÅRETS GANG 
Vi har haft et roligt år, hvor vi heldigvis ikke har set nogen uregelmæssigheder i vandanalyserne. Vi 
har en enkelt gang måtte kigge på rensningen af filteret. 
 
Filter situation 
Sidste år lovede vi at kigge på vores filtre, for at opnå en større rensningsgrad. Dette  for at nedsætte 
den tid, det tager for nogle forbrugere at skylle det farvede vand væk efter driftstop på vandværket. 
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Vi har talt med forskellige leverandører og ikke mindst fået nærlæst og undersøgt det tilbud, vi havde 
fået på udskiftning af filter grus. Det viste sig, at de 75.000 kr., som vi troede, det kostede at få 
udskiftet alt filter materialet – kun gjaldt for den ene ud af tre sektioner. 
 
Dertil kommer, at vi har talt med en leverandør, som har kigget på vores filtre og bestemt ikke mener, 
at det vil hjælpe os at få gruset skiftet, for det ser rigtig fint ud, som det er. Derfor er filterrensningen 
ind til videre stillet i bero.  
 
FREMTID 
Rensning af risletårn 
Det er igen blevet tid til, at vores risletårn trænger til en rensning. Og det bliver udført 15. marts. 
 
Det vil muligvis medføre et par timer uden vand, alt afhængigt af forbruget hos forbrugerne. 
 
Rensningen starter omkring frokost. I de 3-5 timer det vil tage, kan der ikke pumpes vand ind, 
hvorved rentvandstankens indhold skal kunne række til alle timerne, hvis ikke vi skal undvære vand. 
 

- Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, som dermed blev godkendt.  
 

3. Regnskab for året 2016   
 
Dirigenten bemærkede indledningsvist, at årsrapporten ikke have været tilgængelig på hjemmesiden 
før d. 14. marts. Årsrapporten blev runddelt og kassereren gennemgik regnskabet. 
 
Der var et spørgsmål fra et medlem, om hvorfor vandværket ikke må lave overskud. Kassereren 
forklarede at dette skyldes et ”hvile-i-sig-selv” princip, som vandværker er underlagt. Dvs. at hver 
enkelt vandværks indtægter ikke må overstige dets udgifter, ligesom at den kun må afholde udgifter, 
der er direkte relateret til det pågældende vandværks almindelige vandværksaktiviteter. Kassereren 
forklarede videre, vi overfor kommunen skal retfærdiggøre, at vi har en overdækning, ved at 
sandsynliggøre, at vi reelt får brug for overdækningsbeløbet i den almindelige vandværksaktivitet. 
Dette har bestyrelsen gjort under ”Planlagte investeringer inden for de næste 5 år” på s.15 i 
årsrapporten. 
 

- Der var ingen øvrige kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkend med 
samtidig meddelelse af ansvarsfrihed. 

 
4. Budget for 2017 herunder takstblad 

 
Budget for 2017 
Kasseren gennem gik budgettet for 2017, som nu fremgår af ”Resultatopgørelse for 2016” som er en 
del af det samlede regnskab for 2016.   
 
Et medlem spurgte ind til hvad vandværket betalte af afgifter for vandspildet, som der blev gjort rede 
for i bestyrelsens beretning. Kassereren henviste til note 17 i årsregnskabet, hvor det fremgår, at 
vandværket betaler afgifter af 4.645 m3 vandspild. Som også redegjort for i bestyrelsens beretning, så 
er netop vandspildet et fokuspunkt for bestyrelsen, som der arbejdes aktivt på at reducere. 
 

- Der var ikke øvrige kommentarer til budgettet, som blev enstemmigt godkendt. 
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Takstblad 
Taksten til vandværket er uændret, idet hverken bestyrelsen eller Staten har ændret noget i forhold til 
sidste år. Dvs. vandafgiften, der betales til vandværket, er fortsat på 5 kr./m3 og staten skal have 6,25 
kr./m3. 

 
- Der var ingen kommentarer til takstbladet, der blev enstemmigt godkendt. 

 
5. SMS-meddelelser og hjemmeside 
SMS-meddelelser 
Bestyrelsen indstillede sidste år til at vandværket tegner et abonnement på en sms-tjeneste, som 
medlemmerne vil kunne tilmelde sig og som gør bestyrelsen i stand til at informere om 
driftsforstyrrelser og lignende via sms. 
 
Sekretæren orienterede om, at bestyrelsen nu er i gang med at indtaste de brugere, som gerne vil 
tilmeldes. Så alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig ordningen. Allerhelst via en mail med det 
telefon nummer I ønsker anvendt til tjenesten. 
 
Hjemmeside  
Vandværkets hjemmeside-udbyder lukker forretningen og vandværket skal derfor have ny 
hjemmeside. Dette skal ske inden 1. juli 2017. Nærmere information vil fremgå af den gamle 
hjemmeside inden da. Det forventes dog, at den nye hjemmeside vil blive nem at finde med 
søgeordene ”Søtofte vandværk” via Google. 
 

- Der var ingen bemærkninger til orienteringen. 
 
6. Valg til bestyrelsen  
Formand Christian Ipsen overtog dirigentrollen under dette punkt. 
 
Rasmus Færch var på valg – modtog genvalg. 
Jette Hansen var på valg – modtog genvalg 
Elisabeth Simonsen var på valg – modtog ikke genvalg. 
 
Arno Mark modtog valg til den ledige bestyrelsespost. 
 

- Rasmus Færch, Jette Hansen blev genvalgt med applaus og Arno Mark blev valgt med applaus. 
 

7. Valg af bestyrelsessuppleant 
Steen Larsen var på valg – modtog genvalg. 
 

- Steen Larsen blev genvalgt med applaus. 
 

8. Valg af revisor 
Bo Jung var på valg - modtog genvalg. 
 

- Bo Jung blev genvalgt med applaus. 
 
9. Eventuelt 
Der var ikke indkommet emner til behandling ind til formanden til dette punkt. 
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Formanden takkede for god ro og orden og takkede i den forbindelse også Elisabeth 
Simonsen for hendes indsats i bestyrelsen i de 4 år hun var sekretær. 
 
Søtofte, den 28. marts 2017 
 
 
 
 
 
                                              
Som referent     Som dirigent  
Elisabeth Simonsen    Arno Mark 
 

 


