
Referat af ordinær generalforsamling. D. 19. marts 2018. 

Andelsselskabet Vellerup Vandværk 

 

Dagsorden: 
1) Valg af referent 
2) valg af dirigent 
3) Formandens beretning 
4) Fremlæggelse af regnskab 
5) Takstblad 
6) Budget 
7) Valg  

a) 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Leif Jønsson 
Carl-Chr. Kaspersen 
b)2 bestyrelsessuppleanter 
c) 1 revisor 
d) 1 revisorsuppleant 

8) Indkomne forslag:  
Ingen indkomne forslag 
9) Eventuelt 

 

Ad 1) Hanne Schneider 

Ad 2) Carl-Chr. Kaspersen, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Ad 3) Formand Carl-Chr. Kaspersen redegjorde for fire temaer: 

 

a) Vandkvalitet. Vandværkets vand er blevet analyseret i foråret 2017 efter den dagældende 

lovgivning og prøverne var da inden for de tilladte værdier ligesom i årene før. I efteråret 2017 

kom en del debat om forurening af drikkevand med pesticider. Det afstedkom en ny 

drikkevandsbekendtgørelse, som stiller krav om langt flere vandanalyser. Bestyrelsen er enige i 

at, det er en god ting at få vandet testet grundigt og sætter analysen i gang i 2018 efter det nye 

prøveprogram. Det vil betyde en merudgift for vandværket.  Indtil nu er vandet ikke blevet testet 

for chloridazon, men det vil det blive fremover. Dette stof er bl.a. blevet brugt i roemarker mod 

ukrudt. Der har imidlertid ikke været dyrket roer i vores område i mands minde. 

 

b) Rørledningen. Vandværkets styring viser at der er et meget begrænset vandspil, og derfor 

ikke er akut behov for udskiftning af rørledningen. Imidlertid må det komme, rørene er 50 år 



gamle og fremstillet af en slags PVC. Vi sparer op, så der er en kapital til udskiftningen, når den 

kommer. 

 

c) Driftssituationen. Der var et brud i forbindelse med nedgravningen af fibernet. En del af 

fiberledningen blev skudt frem og det var en sådan skydning, der ramte på langs af 

vandledningen og flækkede denne på et stykke på ca. 1, meter. Det betød, at alarmsystemet blev 

afprøvet og virkede, så der blev hurtigt lukket for vandet og bruddet blev repareret. Udgiften 

hertil blev selvfølgelig betalt af gravefirmaet.  

 

d) Vedligeholdelse. Vandværksbygningen blev renoveret i 2016 og brugerne fik nye målere i 

december 2016. Vandværksgrunden skal have en ny havelåge. Pumperne har i starten af 2018 

fået et serviceeftersyn, hvor fittings og sand er blevet udskiftet, så vi venter med en udskiftning af 

selve pumperne. Vandtrykket er tilfredsstillende. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 4) Hanne Schneider fremlagde regnskabet, som var sat sammen af ekstern revisor Poul 

Plettner, redigeret i på et bestyrelsesmøde og gået igennem af intern revisor Christa Rasmussen. 

Det viser et forholdsvis stort overskud i 2017, da vi ikke har haft større udgifter til renovering og 

vedligeholdelse. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 5) Bestyrelsen fremlagde takstblad for 2019, som blev vedtaget. 

 

Ad 6) Hanne Schneider fremlagde et forslag til budget for 2018, som blev vedtaget. 

 

Ad 7)  Leif Jønsson og Carl-Chr. Kaspersen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Christen Sørensen og Jonas Groesmeyer blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 

 Christa Rasmussen blev genvalgt som revisor. 

 Thomas Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant 



Ad 9)   
Christen Sørensen vil etablere en stikvej bag vandværket med leca i bunden. Til 
kørsel med landbrugsmaskiner. 
Det blev foreslået, at bestyrelsen overvejede fordele og ulemper ved afkalkning af 
vandet på vandværket. 
Det blev foreslået, at der arrangeres rundvisning på vandværket for børn og voksne 
med uddeling af smagsprøver i forbindelse med sommerfesten. 

 

For referat/ Hanne Schneider 
 


