
GENERALFORSAMLING HOLBØL VANDVÆRK 

2019 
PÅ HOLBØL LANDBOHJEM D. 12.03.2019 – KL. 19:30 

DAGSORDEN 

1) Valg af dirigent og protokolfører 

a. Protokolfører: Christian Steinbrich. 

b. Dirigent(ordstyrer): Preben T. Nielsen 

i. Indvarslet 2 uger inden: Bovbladet 19.02. Varslet Lokalnyt, Opslag i butik.  

2) Bestyrelsens beretning v. formand Jørgen Jørgensen 

a. Stigende indblanding af politik i vandforsyningen. Pålagt at tage prøver i 4 husstande. Stigende krav 

og regler kan medføre tættere samarbejde med andre vandværk. 

b. Stigende vandforbrug i 2018 skyldes varm og tør sommer. Alligevel var det ikke nødvendigt at 

begrænse vandforsyning. Tak til Padborg Vandværk for stabil forsyning. 

c. Fugtighedsproblemer i pumpehuset og kælder. Affugter er installeret og synes til at virke efter 

hensigt. 

d. Bestyrelsen har indkøbt fjernaflæsbare vandure. Installation skal starte 2019. Installation vil koste 

1000 DKK pr. stk. Holbøl Vandværk betaler udgifterne. Der er planlagt ydermere at købe flere 

vandure ind i 2019.  

e. Ny pumpe til pumpestationen er indkøbt fra Padborg Vandværk og skal installeres 2019. 

f. Teknisk beretning ved Thorkild Hansen (se vedhæftet rapport) 

3) Fremlæggelse af årsregnskabet 2018 ved Sonja Hvolgaard (se vedhæftede driftsresultat 2018) 

4) Fremlæggelse af budget 2019 ved Sonja Hvolgaard (se vedhæftede driftsresultat som indeholder budget for 

2019)  

a. Kommentar til underskud ved Jørgen Jørgensen 

b. Usikkerhed omkring fortsættelse som selvstændigt vandværk tvinger til at søge efter løsninger. Det 

har vist sig som stor udfordring at motivere tilstrækkeligt hænder i lokalområdet til 

bestyrelsesarbejde. Bl.a. overvejes at reducere bestyrelsesantallet til 5 medlemmer. 

c. Det koster 5000 DKK per husstand at blive tilsluttet Padborg Vandværk 

i. Aftale med Padborg er, at når vi køber vandurene hos dem, så kunne tilslutningsgebyret 

reduceres til 4000 DKK.  

d. Spørgsmål fra plenum:  

i. Holder vores indtægter stik mht. budgettet? 

1. Svar: der er lidt usikkerhed omkring denne del og der må drøftes en forøgelse af 

vandafgiften.  

ii. Sparer man 14000 DKK når vi kommer under Padborg Vandværk? 

1.  Svar: Ja og nej. Antallet af prøver falder ikke. Det er ”bare” Padborg Vandværk der 

kommer til at betale. 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Flemming Thielsen – genvalgt 

b. Thorkild Hansen – genvalgt 

c. Christian Steinbrich – valgt 

d. Henrik Schmidt -  valgt 



6) Valg af suppleanter 

a. Per Østergaard – valgt 

b. Ivan Hansen - valgt 

7) Valg af revisor 

a. Steen Clausen – genvalgt 

b. Jens Peter Skjøth – genvalgt 

8) Behandling af indkomne forslag 

a. ingen 

9) Eventuelt 

a. Sonja Hvolgaard – tak til hidtidig formand Jørgen Jørgensen og Claus Detlefsen. 

b. Thorkild Hansen – information om udskiftning af vandmålere kommer ud til husstandene. 

 


