
Referat generalforsamling torsdag d. 30. marts 2017 i 
Jyderuphallen.  

1. Valg af dirigent 

Steen Hjorth Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt. 

(14. marts i Jyderupposten).  

Dagsordenen godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde beretning, som gav anledning til et spørgsmål om forskellen i antallet af 

forbrugere og andelshavere. Det skyldes, at der kun kan være en andelshaver per matrikel. 

Dirigenten konstaterede, at formandens beretning blev godkendt. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kassereren henviste til at der er bestemte krav til opstillingen af regnskabet, hvorfor det ser lidt 

anderledes ud end før. Der skal skelnes mellem variable og faste afgifter i regnskabet. 

Kassereren gennemgik diverse noter til regnskabet: 

Der har været 62 flytninger i årets løb. 

Vandværket må ikke give overskud, denne ”overdækning” overflyttes til egenkapitalen og skal i 

princippet udbetales næste år. 

Ikke al budgetteret vedligeholdelse er nået i regnskabsåret. Laves næste år. 

Igangværende udskiftninger fortsætter. Se også formandens beretning. Renovering af boringer 

er overført til tilgang anlæg. 

Slambeholder tømt og renset. Slammet skal deponeres pga. bl.a. indhold af arsen. 

5 dødsboer har været uerholdelige, men det har ringe regnskabsmæssig betydning. 

Måleraflæsningsgebyr – indtægt fra kommunen – sættes formodentlig ned.  

Et spørgsmål om, hvorfor afgiften på vand er større end selve prisen på vand. Svar: Afgiften 

bestemmes ikke af vandværket. 

Såvel revision som bestyrelse har godkendt regnskabet. 

Regnskabet godkendt 
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4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

Kassereren gennemgik budgetforslaget. I kommende år udskiftes de sidste målere og 

resterendt målerbrønde renoveres. 

Renovering af ledningsnettet  budgetteret med 500.000 kr. Der budgetteres med et 

underskud på 1.482.800, aht. diverse nødvendig renovering og vedligeholdelse. 

Vandværket må ikke give overskud, hvorfor der er risiko for at kommunen kræver lavere 

vandpris. Enighed om at prioritere renovering og vedligeholdelse frem for takstnedsættelse. 

Budgettet er godkendt. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Mogens Justesen, Leif 

Kristensen, Søren Lykke Madsen og Jens K. Nielsen. Alle genopstiller. 

De opstillede blev genvalgt med uden modkandidater. 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Steen Klink Petersen blev valgt til førstesuppleant og Jan Liff til andensuppleant. 

7. Valg af revisor og suppleant 

Carsten Martinsen og Lisbeth Reker blev valgt til revisorer 

Steffen Kisselhein blev valgt til revisorsuppleant. 

 

8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 

til dette punkt. 

Intet til referat. 

9. Eventuelt 

Intet til referat. 

Generalforsamlingen slut 20:20. 

 

 

 




