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Referat af generalforsamling i HOLBØL VANDVÆRK 
 

afholdt tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30 på Holbøl Landbohjem. 
 
Der deltog 23 andelshavere/forbrugere. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og protokolfører. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2016. 
4. Fremlæggelse af budget for 2017.  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6.  Valg af revisorer. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8 Eventuelt. 
 
ad 1. Preben Lunding Nielsen blev valgt til dirigent. 
 Claus Detlefsen blev valgt til protokolfører. 
 
ad 2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Jørgen Jørgensen og 
 Thorkil Hansen. 
 Beretningerne vedlægges dette referat særskilt. 
  

Der blev forespurgt om hvad der skal ske med de sidste stophaner det ikke er 
 lykkedes at finde til digital opmåling.   
 Svar: Der vil blive gjort en ekstra indsats for at finde disse og der vil være nogle 

enkelte stophaner, som man må konstatere at det ikke har været muligt at lokalisere. 
Der blev forespurgt til hvad der skal ske med markhaner som ikke længere anvendes. 
Svar:  Markhanerne er lokaliseret og bestyrelsen vil på sigt skulle afgøre om disse skal 
opretholdes. Der har dog endnu ikke været vandspild på grund 
af markhanerne og det vil i hvert enkelt tilfælde skulle afgøres om det er 
Vandværket der skal bære omkostninger for afblænding af markhanerne eller 
om det er forbrugeren. I mange tilfælde er markhanerne dog etableret af vand- 
værket som kompensation til landmanden for at måtte lægge en vandledning i 
landmandens mark, og her vil det være vandværket som skal afholde omkostninger til 
afblænding af markhanen.  Der bør tilstræbes enighed med brugeren om eventuel 
afblænding af en stophane . 
Der blev forespurgt om der var faste tilbud på etableringen af de nye vandledninger på 
Gammeltoft og Nyvej i 2017.  
Svar:  Der er indhentet overslag og ikke tilbud på projektet. 
På grund af de mange kabler m.m. i jorden ville faste tilbud blive meget dyre og 
vandværkets bestyrelse har tillid til at de involverede håndværkere og entreprenør 
udfører effektivt og kvalitetsmæssigt godt arbejde.   
Der er tale om håndværkere og entreprenør, som vi i forvejen har et særdeles  
godt samarbejde med omkring den daglige drift af vandværket. 

 Beretningerne blev godkendt. 
 
ad 3. Kasserer Sonja Hvolgaard fremlagde årsregnskab for 2016. 
 Vedlægges dette referat særskilt. 
 Årsregnskab for 2016 blev godkendt. 
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ad 4. Kasserer Sonja Hvolgaard fremlagde budget for 2017.  
 Forslag om forhøjelse af den faste afgift fra kr. 400 til kr. 500 
 årligt pr. forbruger. 
 Vedlægges dette referat særskilt 
 Budget 2017 blev godkendt. 
 
ad 5. Følgende var på valg. 
  

Bestyrelsesmedlemmer: 
 Flemming Thielsen – genvalg. 
 Claus Detlefsen – genvalg. 
 Thorkil Hansen – genvalg. 
 Jørgen Jørgensen – genvalg. 
  
 Suppleanter: 
 Adolf Kristoffersen – genvalg. 
 Jan Ulrich – nyvalgt. 
 Vi måtte således tage afsked med Svend Aage Thielsen, som ikke opnåede 
 genvalg – med et stort tak for mange års indsats i bestyrelsen. 
 
ad 6. Følgende revisorer var på valg: 
 Steen Clausen – genvalg. 
 Svend Aage Thielsen blev foreslået, men opnåede ikke valg. 
 Jens Peter Skøtt – genvalg. 
 
ad 7. Ingen indkomne forslag. 
 
 
ad 8. Eventuelt. 
 Der blev efterspurgt oplysninger om direkte mailadresser på 
 de enkelte bestyrelsesmedlemmer på Vandværkets hjemmeside, i stedet 
 for den oplyste mailadresse som administreres af Vandværkets IT-ansvarlige 
 bestyrelsesmedlem Jörg B. Jensen. 
 Jörg B. Jensen oplyste at de direkte mailadresser ikke fremgår af hjemmesiden 
 af hensyn til beskyttelse mod de mange spam-mails der florerer. 
 Indkomne mails til hjemmesiden videresendes dog uden ophold af hjemmesidens 
 administrator, hvorfor man vil modtage svar på sin henvendelse lige så hurtigt, 
 som hvis man havde henvendt sig direkte til den enkeltes mailadresse. 
 
 


