Referat
Harndrup Vandværks ordinære generalforsamling
Torsdag den 24. marts 2022
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:

7.

Edi Frederiksen

(modtager genvalg)

Lars Andersen

(modtager genvalg)

Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
På valg: Stephan Rasmussen

8.

Valg af 1. revisor.
På valg:

9.

(modtager genvalg)

Jane Iversen

Valg af 1. suppleant til revisor.
På valg:

Jens Peter Clausen

10. Eventuelt
Valg af dirigent:
John Hansen blev valgt til dirigent. John konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og at den jf. vedtægterne var beslutningsdygtig.
Formandens beretning:
Formanden berettede at der var status quo i forhold til andelshavere – 350 ligesom 2020.
Der er solgt 31.332 m3 til vores forbrugere, hvilket er ca. 1000 m3 mindre end 2020.
Vandspildet er tilbage på 1,3% hvilket er acceptabelt.
2021 var igen et stille år i forhold til vandværk og ledningsnet. Vandværket har kørt
upåklagelig, vores filtre virker, vandprøverne er ok. I 2021 er der udført eftersyn på
vandværket, hvor blandt andet filtre og filter materiale er gennemgået. I den forbindelse
var det kun mindre justeringer og udskiftninger der blev udført.
Bestyrelsen har modtaget klager over vandværkets kompressor - som larmer. Af den
årsag er det besluttet, at udskifte den nuværende kompressor med en mere støjsvag type.
Dette forventes at løse problemet. Udskiftningen skal efter planen ske i april måned.
Derudover er det besluttet, at lave en reparation på ledningsnettet i Fjellerup, hvor der
tidligere er lavet en ledningsføring, som ikke er særlig hensigtsmæssig i forhold til
nutiden.

I forhold til BNBO er Middelfart kommune begyndt at rører på sig. Efter årelange
kortlægninger af vores grund- og drikkevands reservoir er der nu kommet anbefalinger til
beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer fra miljøstyrelsen. I vores tilfælde er vi
rimelig forskånet, da det reservoir vi tager fra ligger dybt og er beskyttet af et meget tykt
lerlag. Vi slipper dog ikke helt - der bliver et område på ca. 2 ha øst for vores boringer,
hvor der skal indgås en aftale med lodsejeren omkring erstatning. Der er fra kommunens
side lagt op til at bestyrelsen selv skal forsøge at forhandle en løsning på plads og vi har
af et par omgange været i kontakt med lodsejeren. Det er formandens vurdering, at vi har
en aftale på plads inden sommerferien.
Spørgsmål / kommentarer til beretningen:
Der blev fra generalforsamlingen opfordret til at man finder en mindelig løsning med
lodsejeren. Ingen yderligere kommentarer og formandens beretning godkendes.
Kassereren fremlægger regnskab:
Kassereren fortæller at vandværket i år har valgt ikke at få betale et revisionsselvskab for
at revidere regnskabet. Omkostningerne til dette plejer at beløbe sig til ca.15.000,- kr. og
da der ikke er krav til at regnskabet revideres af andre end de folkevalgte revisorer, har
bestyrelsen besluttet at spare denne omkostning.
Kassereren gennemgik regnskabet, som havde en overdækning på 174.816,- kr.
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til regnskabet og forsamlingen godkendte
regnskabet.
Kassereren fremlægger budget:
Kassereren fremlægger budgettet for 2022. Der er ingen spørgsmål/kommentarer til
budgettet og forsamlingen godkendte budgettet.
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Edi Frederiksen og Lars Andersen var på valg og begge blev genvalgt
Valg af 1. suppleant:
Stephan Rasmussen var på valg og blev genvalgt.
Valg af 1. revisor:
Jane Iversen var på valg og blev genvalgt.
Valg af 1. revisor suppleant:
Jens Peter Clausen var på valg og blev genvalgt.
Eventuelt:
Ingen emner blev behandlet.

_____________________ _____________________ __________________________
Formand: Lars Andersen Kasserer: Edi Frederiksen Næstformand: Niels Christensen

__________________
Dirigent: John Hansen

________________________
Best. Medlem: Kurt Jørgensen
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Sekretær: Lasse Beck

