
    

STRØBY LADEPLADS VANDVÆRK A.m.b.a.  

Ordinær generalforsamling  

 

Søndag den 05. maj 2019 kl. 10.00 i Strøby forsamlingshus, Strøby Bygade 37, 4671 Strøby  

 

Dagsorden 

 

 

   

  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Det reviderede regnskab 2018 forelægges til godkendelse  

5. Indkomne forslag 

6. Budget 2020 forelægges til godkendelse  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter 

9.  Valg af ekstern revisor 

10. Valg af bilagskontrollant 

11. Valg af bilagskontrollantsuppleant 

12. Eventuelt 

 

 

 

 

  

 

1. Valg af dirigent  

Kaj Funk blev valgt til dirigent, 

Dirigenten orienterede om, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af stemmetællere  

Der blev valgt to Stemmetællere. 

 

 

3. Bestyrelsens beretning  

Formandens beretning. (Indsættes – eller der laves henvisning til hjemmeside) 

Formanden berettede blandt andet om, at det har været et år, hvor vi har observeret flere forskel-
lige stoffer i vores vand. Dette på linje med andre vandværker i landet.  Vandværksbestyrelsen er i 
løbende dialog med kommunen omkring håndtering af stofferne, således at vi fortsat kan få rent 
drikkevand, i Strøby Ladeplads. 

Beretningen gav følgende drøftelser og kommentarer/ spørgsmål fra forsamlingen: 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

                       

Side 2 

Spørgsmål: Nye boringer - hvor skal der bores?                                                                                     

Svar: Det er efter en drøftelse med Kommunen og efter vejledning med COWI konsult. Det vil være 
afhængig af hvor der kan hentes rent vand, og samtidig at prisen for at hente vandet fortsat vil 
være rimelig.  

 
Spørgsmål:  Vandspild - hvor mange kubik er der tale om?                                                                    

Svar: 9141 kubik. 

 
Spørgsmål: Er der enkelte lodsejere der har et unormalt højt forbrug/ vandspild                                

Svar: Det kan vi ikke umiddelbart se 

 
Spørgsmål: Forurening kontra ny boring. - Er der overhovedet steder hvor vi vil kunne finde “rene” 
områder at bore. Ellers er der gode erfaringer med aktive kulfiltre.  

Svar. Kulfiltre tager desværre ikke alle de stoffer der kan være en udfordring. Filtrene skal målret-
tes de enkelte stoffer. Derfor, kulfiltre virker i nogle sammenhænge men ikke alle. Samtidig er det 
også et politisk spørgsmål. Generelt er man politisk ikke meget for at give tilladelse til kulfiltre. 

 
Kommentar: Kan man ikke lave flere filtre efter hinanden. 

Svar: Jo, det kan man godt. Det er dog en dyr løsning. Et enkelt kulfilter vil koste ca. 2 kr. per ku-
bikmeter vand. 

 

Formanden takkede for meningsudvekslingen.  

Beretningen blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

                       

Side 3 

4. Det reviderede regnskab 2018 forelægges til godkendelse  

Kasseren orienterede: 

Økonomi beretning. 

Der er tilført en enkelt ny andelshaver. Derfor er der ekstra indtægt på kr. 18.000,00  

Omkostningssiden:  

• Nye stophaner – har kostet kr. 70.000,00 

• Der er fældet og rodfræset træer ved vandværket. Således at rødderne ikke ødelægger 
vandværket. 

 
Distributionsomkostninger:  

Der er overgravet ledninger, der har kostet pga. det har krævet at der blev lagt nye ledninger ned. 
Samtidig har der været lidt komplicerede brud, der har kostet ekstra i forhold til normale udgifter 
ved brud. 

Ledningsopmåling: Vi har fået opdatere vores ledningsnet, således at de kan ses korrekt i LER sy-
stemet. Det vil give færre vandledninger der graves over. 

Likvide beholdning: Denne er på samme niveau, som det beløb der skyldes til kommunekredit.  

Det samlede regnskab, ender med kr.102.000,00 i underdækning/ underskud. 

 

 
Beretningen gav følgende drøftelser og kommentarer/ spørgsmål fra forsamlingen: 

Kommentar: Hvor meget likvid kapital har vi        

Svar: Vi har ca. kr. 1.4 mio. Omkring kr. 650.000,00 står på en konto. Resten står på drift kontoen.  

Spørgsmål: Hvad er det gennemsnitlige indestående i året                                                                     

Svar. Det er ca. kr. 600.000,00 

Spørgsmål: Hvor mange andelshavere er vi?                                                                               

Svar: 722 andelshavere 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

                       

Side 4 

 
Spørgsmål: Den entreprenør der har gravet ledningen over - skal han ikke dække udgifterne.      

Svar: jo, det skal han. 

 
Der var en generel drøftelse af, hvor meget likvide midler der skulle være i foreningen. Men en ge-
nerel enighed om, at der skulle sikres at være ordentlig likviditet. 

 
Dirigenten spurte om regnskabet kunne godkendes.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Budget 2020 forelægges til godkendelse  

Vandafgifterne foreslås hævet, med kr. 75,00 per bidrag 

Samtidig foreslås det at hæve bidraget med 75 øre per kubikmeter 

Det vil give en større indtægt på ca. kr. 70.000,00 for foreningen 

 

Der er budgetteret med større udgift til kontrolprogram for vandanalyser. Dette ud fra, at der poli-
tisk ønskes større kontrol og for flere pesticider. Derfor vil udgifterne stige for foreningen. 

Der er budgetteret med et vandspild på kr. 30.000,00 - dog gøres der stor indsats for at minimere 
spildet. 

Der foreslås en øgning af budgettet til kontorhold. Dette ud fra at der skal bruges mere på it syste-
mer mv. 

 

Ved ovennævnte budget, forventes et overskud på over kr. 3450,00   

 

 



MØDEREFERAT 
 

 

 

 

                       

Side 5 

 

 
Beretningen gav følgende drøftelser og kommentarer/ spørgsmål fra forsamlingen: 

Spørgsmål: De forhøjelser, vil de ikke tilgodese de beboere der bor her fast?      

Svar: Det mener vi ikke. Fordelingen er lavet ud fra, at uanset hvor meget vand den enkelte an-
delshaver bruger, vil der være samme udgift til vandledninger mv. 

 

Budgettet 2020 og taksblad, blev godkendt. 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Genvalg til Henning Berner, Torben Bahn Petersen og Flemming Nielsen. 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

Genvalg til  

Carsten Mejer og Tonny Bloch-Jensen 

 

9.  Valg af ekstern revisor 

Genvalg til Lokal revision ApS  

 

10. Valg af bilagskontrollant 

Bente Landsøe, blev valgt 

 

11. Valg af bilagskontrollantsuppleant 

Genvalg til Orla Nielsen  
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Side 6 

12. Eventuelt 

Spørgsmål: Hvilke tanker gør bestyrelsen omkring fremtiden. Det høres at der er problemer med 
egne boringer. Der ønskes flere og flere analyser. Derfor spørgsmålet: Er der drøftelser om at gå i 
fusion med Strøby Egede Vandværk. Har man fået hjælp udefra om en analyse på om der bør la-
ves en fusion. Og har Kommunen ytret ønske omkring en fusion. 

Svar: Der er ikke snak med Strøby Egede vandværk om en fusion. Men der er drøftelser om at 
købe noget af vores vand fra Strøby Egede. Men vi er naturligvis åbne over for muligheden, hvis 
der vil være det bedste for vores forbrugere - og til en billig pris. 

Vi vil altid kunne få vand, da der ligger en forpligtigelse til Strøby Egede vandværk, om at sikre os 
vand. 

Der har ikke være ønske fra kommunal side omkring en fusion. 

Vi mener at vores andelshavere ønsker et lokalt vandværk.  

 

 

Dirigenten takkede bestyrelsen for et godt arbejde. 

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af forsamlingen, og takkede for deltagelse i forsamlin-
gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Torben Bahn Petersen  


