
Harndrup Vandværk. 

Generalforsamling D.10/3,2020. I Harndrup forsamlingshus. 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
4. Kassereren fremlægger budget. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg: Edi Frederiksen (Modtager genvalg) 
               Lars Andersen (Modtager genvalg) 

7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. 
              På valg: Mark Landry. 

8. Valg af 1.revisor 
På valg: Jane Iversen. 

9. Valg af 1. suppleant til revisor. 
På valg: Jens Peter Clausen. 

10. Eventuelt. 

Lars Andersen åbnede mødet med at byde velkommen til generalforsamlingen. Til dirigent for 
generalforsamlingen blev John Henry Hansen valgt. John konstaterede af generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og i øvrigt beslutningsdygtig jævnfør vedtægterne. 

Formandens beretning: 
Lars fortalte at der er kommet 1 andelshaver mere til så vi nu er 350 andelshavere i alt. Der 
blev solgt 30316 m3 vand i 2019. 
Vand spildet er stadig meget højt ca. 10 %, det har været svært at lokalisere, hvor det kunne 
være med det våde vejr vi har haft. Lars fortalte at der har været tilsyn af vandværket fra 
Middelfart kommune og at det så fint ud. 
2019 har været et stille år for vandværket, filtre er ok, vandprøver er ok, der er ingen 
pesticider i vandet, der er fundet 1 brud som er lavet og købt ny kompressor til iltning af 
vandet. 
Lars beretter om at der er lavet en plan sammen med kommunens biologer. 
Vandværket har tilsluttet sig vandrådes nye tilsyn, som alle vandværker på nær 1 har tilsluttet 
sig. 
De nye vandmålere virker rigtig godt, det tager ca. 2 timer at aflæse alle målere og ca. 2 timer 
at indberette resultatet. 

Kassereren fremlægger regnskabet: 
Edi fremlægger regnskabet som vidste et bruttoresultat på 112.929 kr. Regnskabet 
balancerede i 0,00 kr. Der var ingen spørgsmål/kommentarer til regnskabet.           
Forsamlingen godkendte herefter både beretning og regnskab. 



 
 
 
Kassereren fremlægger budget: 
Edi fremlagde budget for generalforsamlingen, der var ingen spørgsmål eller kommentarer til 
det. 

Indkomne forslag: 
1 forslag fra bestyrelsen om at skifte selskabsform til A.M.B.A. Edi gennemgår de nye 
vedtægter/rettelser til de gamle. 
Alle fremmødte andelshavere stemte for. 
Vedtægter og skift til A.M.B.A. kunne ikke vedtages da der ikke var mødt tilstrækkeligt med 
andelshavere op.  
Bestyrelsen indkaldte til ekstra ordinær generalforsamling den 7.4.2020 kl. 19.30 i Harndrup 
forsamlingshus. 
 
Valg af 2 bestyrelses medlemmer. 
Lars Andersen og Edi Frederiksen blev begge genvalgt. 
 
Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. 
Mark Landry blev genvalgt. 
 
Valgt af 1. revisor. 
Jane Iversen blev genvalgt. 
 
Valg af 1. suppleant til revisor. 
Jens Peter Clausen blev genvalgt. 
 
Eventuelt: 
Lars opfordrede til at holde godt øje når det bliver tørt, om der skulle være steder der bliver 
ved med at være våde, som evt. kunne være et brud på en vandledning. 
 
Der var mødt 12 andelshavere op. 
 
Formand: Lars Andersen.         Næstformand: Niels Christensen.         Kasserer: Edi Frederiksen. 
 
____________________          ___________________________         _____________________ 
 
Dirigent: John Henry Hansen.        Best. Medlem. Kurt Jørgensen.        Sekretær: Lasse Beck. 
 
_______________________          _________________________      ______________________  
 
 
 

 


