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Referat 
 
Til stede: syv fra bestyrelsen og ni gæster og revisoren, sytten i alt, femten af dem var stemmeberettig. 
Dagsoden blev udleveret til alle fremmøde.  
 
1. 
Bjarne Christensen blev forslået som dirigent, Bjarne Christensen blev valgt. 
Dirigenten konstateret at indkaldelse var i Årup Folkeblad tirsdag den 18. februar, dermed rettidig 
indkaldelse.  
 

 

Annonce fra Folkebladet den 18. februar 2020.  

 
 
2. 
Erik Lindegaard præsenterede bestyrelsens beretning, se endvidere bilag 1. 
Årsberetningen bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Spørgsmål fra de fremmøde; 
 
Hvordan virker en kalkknuser og hvad tænker bestyrelen omkring det, Erik orienterede om at bestyrelsen har 
haft en på prøve med forskellig erfaring, det system der afprøvet er en der fjerner kalken, det er en 
investering på cirka 500.000 kr. for at dække hele vandværket, bestyrelsen arbejder videre med dette og 
forsøger at indhentet erfaring fra Skallebølle, Glamsbjerg og Haarby.  
 
Hvordan lokalisere vi vandspild, Flemming gennemgik sektions opdelingen af nettet og hvordan vi forsøger 
at lokalisere vandspild ved hjælp af disse, men det ligger desværre meget højt på trods af den systematiske 
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indsats. Ledningsnettet er udskiftet således at det ikke er jernrør på vores del af nettet, men Knud-Erik 
informeret om at der ofte er problemer med forbrugernes stikledning som ligger før målerne, der er jernrør.  
 
Natforbruget ligger på omkring 7m3/timen for tiden, normalt skal det ligge på cirka 4m3/timen, så det kan 
indikere at der er et spild, eller forbrugere der har forbrug om natten. 
 
Har I gjort jer overvejelser om hvor meget det vil kost at bringe vandspildet ned på 5% og yderlig ned?, 
Flemming informeret om at vi har forbrugere der har spildprocenter på deres ledning over 10%, men spildet 
er få m3, og ledningen meget lang, så der er ikke rentabelt i at udbedre dette. 6-7% er vores mål i forhold til 
spild og hvad der skønnes rentabelt.   
 
Når den nye jernbane kommer har det nogen indflydelse på vandværkets boring? Nej, da all vandværkets 
boringer ligger syd for motorvejen og dermed og syd for den nye jernbane, det samme gælder forbrugerne. 
 
3. 
Regnskab blev udleveret til alle mødedeltagere. Jan Nielsen fra Baker Tilly gennemgik regnskabet.  
Ingen påtegninger fra revisorens side. 
Vandspildet er beregnet og medtaget i regnskabet, i 2019 har der været et gennemsnit på 9,91%. 
 
Regnskabet blev godkendt og kan findes i bilag 2. 
 
Flemming fremlagde budget for 2020, med diverse tiltag der skal udføres i 2020 

- Renovering af dobbelt boring ved Duedalen, skal den ene renoveres og den anden skal lukkes, men 
det afventer evt. forureningssag ved Glasvænget og gammelboring skal lukkes,  da det formentlig 
ikke er lukket korrekt med bentonit.   

- Fornyelse af ledningsnettet i forbindelse med kloakseparering  
Det samlede budget kan findes i bilag 3. 
 
Der kom et forslag om at udlever budgettet for det kommende år til generalforsamlingen. Den nye bestyrelse 
vil behandle dette og overveje om budgettet skal fremlægges. 
 
4. 
Der var kommet et indkommende forslag, fra Lebæk ejendomme, omkring tilslutning af ejedommen på 
Vestergade 29a, da forslaget ikke kan behandles på generalforsamlingen, har bestyrelsen drøfte dette med 
juristerne i Danske Vandværker, forslaget er blevet afvist og afslags brev er sendt til Lebæk ejendomme. 
 
5. 
Der var fire bestyrelsesmedlemmer der var på valg. 

- Hans Lohmann Rasmussen 
- Svend Erik Rasmussen 
- Erik Lindegaard 
- Flemming Bøgelund 
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Ingen modkandidater, så alle fire blev valgt. 
 
6. 
Der skal vælges to suppleanter. Følgende to ønsker at stille op som suppleanter og er valgt ind i følgende 
rækkefølge. 
 
Lasse Kjærsgaard, Vestervang 29. 
Mads Thomsen, Søndersøvej 23  
 
7. 
Bestyrelsen forslår genvalg til Baker Tilly 
Revisoren blev genvalgt.  
 
8. 
Kan der udsendes en SMS til annoncering af generalforsamlingen? Den nye bestyrelse tager det til 
efterretning og vil behandle forslaget på næste bestyrelsesmøde.  
 
 
____________  ________________  ________________ 
Erik Lindegaard  Svend Erik Rasmussen  Flemming Bøgelund  
formand                                                                                                                                   kasserer  
 
________________  ________________  ________________ 
Hans Lohman Rasmussen  John Jakobsen  Thomas H. Olesen 
 
 
________________  ________________ 
Peter Bak Christensen 
Næstformand 
  Dirigent ved generalforsamlingen 

Bjarne Christensen 
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Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2019 
 

Årsberetning 
2019.docx  

Bilag 2: Regnskab 2019 
 

Årsrapport 2019.pdf

 

Bilag 3: Budget 2020 

Budget 2020.xlsx

 


