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Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og skriftfører

Til dirigent valgtes Helmer Andersen og som skriftfører valgtes Jens Poulsen 

2. Beretning om det forløbne år

2019 var året, hvor vi fik oprettet hjemmesiden Hoejslevkirkbyvand.dk, endnu et krav 

fra det offentlige. Vi har fået, synes vi, en rigtig god og fin hjemmeside, hvor man kan 

se vedtægter, analyser, takstblad, referat fra generalforsamling, 

bestyrelsesmedlemmer samt megen anden information.  

Vi valgte i 2019 også at udtage flushprøver, hvilket vil sige, at vandet skal løbe en tid, 

før prøven udtages. Da disse prøver ikke afveg fra straks prøven, som er obligatorisk, 

har vi bestemt, at der nu ikke mere skal udtages flushprøver. 

Vandanalyserne fra 2019 overholder alle drikkevandskrav. 

Vi var først på året til møde med teknisk forvaltning mhp. at undersøge mulighederne 

for et vandsamarbejde værkerne imellem for evt. oprettelse af en vandfond. 

 Da Skive Vand  ikke ville deltage endte man op med på udvalgsmødet 14. januar 2020 

at beslutte sig for 

-at forvaltningen arbejder videre med etablering af vandfond med de vandværker, der

frivilligt ønsker at indgå i samarbejdet. Det er der vi står nu, vi i bestyrelsen mener

ikke, at det er en god ide at indgå i et samarbejde, når ”den store spiller” ikke

deltager. Det vil indebære alt for megen administration, som vi små vandværker slet

ikke er gearet til. (frivilligt arbejde)

Mht. BNBO områderne har kommunerne fået pålagt at gennemgå alle BNBO inden 

udgangen af 2022 med henblik på, at vurdere behovet for yderligere indsats for, at 

reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i 

BNBO. 

Vores næste opgave: 

Digitalisering af ledningsnettet, hvilket også er lovbefalet. 

Til slut vil jeg sige tak til Peter for pasning af vandværket, 

Tak til Tove og Helmer for revision og tak til bestyrelsen for godt samarbejde 
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Regnskabet for 2019 udviser en samlet indtægtsside på 206.977 kr. Udgifter på 

185.580 kr. samt afskrivninger på 45.909 kr. Dette giver et resultat efter afskrivninger 

på minus 24.512 kr. Underskuddet skyldes primært faldende vandforbrug og 

etablering af hjemmeside. 

Godkendt. 

 

 

4. Budget 2020 fremlægges  

  Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i mindre salg af vand. 

 Taksterne rettede vi til i 2019 som fastsættes uændret: 

 Fast bidrag til 700 kr. 

 Kubikmeter til 6,60 kr. 

 Hertil kommer uændret offentlige gebyrer på samlet 6,37 kr. pr kubikmeter. 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 

 

 Bestyrelsesmedlemmer på valg 

 Jens Poulsen 

  Kim Rasmussen 

 Begge blev genvalgt. 

 

 

 Suppleanter på valg 

 Rasmus Nielsen 

 Bjarne Andersen 

  

 Genvalg. 

 

6. Valg af revisorer og suppleant 

 

  

 På valg 

 

 Helmer Andersen, Tove Hedevang Sørensen   

 Suppleant Torben Andersen 

 Genvalg. 

 

 

7. Evt. 

 6 forbrugere deltog i generalforsamlingen. 

 

 

Dirigent   Skriftfører 

Helmer Andersen  Jens Poulsen 


