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1. Valg af stemmetællere, godkendelse af fuldmagt og dirigent  

Kaj Blumensaat valgt enstemmigt som dirigent. Han spørger til om nogen har medbragt fuldmagter. Det 

er ikke tilfældet. 

Allan Andreasen og Espen Nielsen er valgt som stemmetællere. 

Kaj spørger om nogen har indvendinger til indkaldelsen. Det er ikke tilfældet. 

Poul Flak protesterer imod at alle hans indkomne forslag ikke er med på dagsorden. Mette Wulff-

Jensen (Vandværkets formand) siger, at der var ikke argumentation for forslagene der omtales. Øvrige 

forslag er med på dagsorden. 

Der er mødt 12 stemmeberettigede op til generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsens beretning  

Fremlægges af formanden: 

Stille år i 2020. Eneste aktivitet var undersøgelse af muligt læk ved tingvej, som viste sig ikke at have 

noget på sig.  

Bestyrelsens ønske er at se fremad i stedet for at fokusere på stridigheder af ældre karakter og gammel 

arv fra tidligere bestyrelsers arbejde. 

Joan fra vandværksadministrationen (Joan) takkes for godt samarbejde 

Der er møde med Randers kommune vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er), hvis der 

er spørgsmål vedr. BNBO'er, der ønskes stillet til Randers kommune, bedes de sendes til bestyrelsen 

forud for mødet. 

Kaj spørger om der er bemærkninger til beretningen. 

Espen opfordrer til at ignorere gamle stridigheder. 

Poul Flak spørger til hvor mange m2 vand, der er pumpet op og hvor meget strøm der er brugt: Det 

oplyses på generalforsamlingen at der er pumpet 10611 m2 vand op. Antal kwh kommer i referatet. 

(Dette er efterfølgende opgjort til 13.820 kwh.) Poul argumenterer for at forholdet fortæller noget om 

pumpernes effektivitet. 

Beretning er enstemmigt godkendt. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Årsrapport udleveret til generalforsamlingen og gennemgås af Joan. 

Kaj hører om der spørgsmål til regnskabet: 

Poul: Får man penge for at sende måltal ind til Randers spildevand?. Svar: Man får 15 kr for ikke-

kloakerede aflæsninger. De har ikke været opkrævet i 2020 men bliver det i 2021.  

Regnskabet er enstemmigt godkendt!  



4. Budget for det kommende (indeværende) år forelægges til godkendelse  

Budget udleveret på generalforsamlingen og gennemgås af Joan. 

Budgettet godkendes enstemmigt. 

 

5. Behandling af indkommende forslag  

• Udmeldelse af Dansk Vandværksforening (Poul Flak)  

Poul siger at foreningen ikke er værd at sidde i, hvilket er typisk for sådanne foreninger. 

Mette: At være medlem af Dansk Vandværksforening er en del af bestyrelsens drift. Bestyrelsen er glade 

for foreningen. Bistår med hjælp, billigere forsikringer, og er der altid når de har brug dem. Bestyrelsen 

vurderer det er nødvendigt at være medlem af dansk v.f. da de kender vandværket og bestyrelsen og bistår 

med hjælp til billig penge (ca. 3.000 kr/året), ift. hvis vandværket skulle hente anden hjælp udefra. 

Afstemning: Forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen.  

• Gennemgang af dom vedrørende tilslutningsbidrag (Poul Flak) 

Poul taler om boligenhed på lindbjergvej 64B. Der er ikke betalt tilslutningsafgift, hvilket ifølge Poul er 

problematisk. Poul har i hans tid i bestyrelsen tilbage 2015 skrevet til vandværksforeningen vedr. sagen. 

Svaret runddeles i 10 eksemplarer og læses højt i forsamlingen af Poul Flak. 

Poul flak argumenterer for at der ved tidligere lejligheder i byen er betalt tilslutningsafgift, når der er 

oprettet nye boliger i byen. Der henvises til sager af ældre karakter. 

Mette: Kravet er forældet og kan under alle omstændigheder ikke fremføres 6 år efter tilslutning. 

Argumenterer videre for at tilslutning sker pr. matrikel og ikke pr. boligenhed jf. takstblad. Mette 

argumenterer for at vandværket kan (ikke skal) kræve tilslutningsafgift. På det pågældende tidspunkt stod 

der ikke i takstbladet at der skulle opkræves afgift pr. boligenhed men pr. matrikel, hvorfor det skal 

vurderes ud fra det mindst byrdefulde for interessenterne, hvilket er pr. matrikel.  

 Afstemning: forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen.  

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  

• Peter Kristensen er på valg og modtager genvalg. Kaj spørger om nogen ønsker skriftligt afstemning. Det 

er ikke tilfældet. Peter er enstemmigt valgt. Esben Friis fortsætter som suppleant til bestyrelsen 

7. Valg af regnskabskontrollant og suppleant  

• Jacob Hald er på valg og bliver enstemmigt genvalgt. Kristina Hønning er på valg og bliver valgt som 

suppleant til bestyrelsen 

8. Evt.  

Espen opfordrer til at tænke over om vandværket skal forblive med at være et I/S pga. solidarisk hæftelse. 

Mette siger at bestyrelsen vil overveje dette punkt og det kan videre tages op til næste generalforsamling, 

som forhåbentligt kommer i marts 22. 




