
Referat generalforsamling 2021 
Holbøl Vandværk 
(Afholdt 30.09.2021 grundet forsamlingsforbud i forbindelse med Corona pandemi) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Peter Hell. 

Generalforsamling blev varslet i uge 36 i lokale medier. 

Christian skriver referat. 

2. Bestyrelsens beretning 
To vandbrud (se vedhæftet bilag 1) 

Sidste vandmåler blev skiftet ud til elektroniske vandmålere. Padborg Vandværk læser af 1 gang per kvartal. 

Da Padborg Vandværk har fået lov til at stille en pumpe til at øge trykket og bruger strøm fra Holbøl 

Vandværk, er aflæsningen af elektroniske vandmålere gratis. 

Holbøl Vandværk er ydermere koblet til en ringforbindelse som sikrer vandforsyningen ydermere. 

Fremtidsplaner for vandværket. Enkelte jernledninger skal i nærmeste fremtid skiftes ud og budgetteres 

løbende. 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2020 
Sonja (kasserer) fremlægger regnskabet som blev udleveret i printversion (se bilag 2). 

4. Fremlæggelse af budget 2021 
Side 1 af regnskabet indeholder budgettet for 2021 (se bilag 2). 

Takstblad blev udleveret i printversion (se bilag 3). 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår: 
Henrik P. Schmidt, Christian Steinbrich, Thorkil Hansen og Flemming Thielsen. 

Alle genvalgt. 

Suppleanter. Efter tur afgår: 
Per Østergaard og Ivan Hansen. 

Alle genvalgt. 

6. Valg af revisorer 

Efter tur afgår: 
Steen Clausen og Jens Peter Skjøth. (modtager genvalg) 



7. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen 
Reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer (Bilag 4). 

Christian fremlægger forslag til ændringsforslag af vedtægterne.  

Ændring af tilstedeværende enstemmigt godkendt. 

8. Eventuelt 
Intet. 

  



Bilag 1 

Referat fra Thorkil 

Midt i juni op stod der et pludselig et stort vandforbrug (Spild) vi kunne 

ikke finde noget og skrev på Face book og hang seddel op ved høker om 

at hvis en opdagede noget udsevanlig noget kunne de kontakte 

vandværket 

Da jeg var oppe ved Padborg Vandværk og aftale med opstart og hvornår 

vi skulle begynde med at udskift pumpe og el på vandværket sagde de at 

de hade lukke op for nød forbindelse til Vilsbæk da den skule bruges mens 

vi rep. Vandværket men det var kun meget lidt og vi kørte ud og se og det 

hvad måleren viste også rigtig  så søgte videre da det var gået en dags tid 

kom Henrik med den gode ide at prøve at lukke for den nødforbindelse og 

da det var gjort var der ingen vand spild altså var der en måler fejl på 

måleren til Vilsbæk   

Det var ikke mange der hade problemer da vi skiftede pumper og el det 

tog og så kun 1 ¾ dag Jeg hjalp og var stik i ren dreng og lavede de 

opgaver jeg måtte og kunne og sørgede for at der var til de kunne komme 

til og arbejde for de afmontere dele og hentede bolte i Aabenraa så de 

kunne cosentre sig og samle den nye trykforøger Vi hade glemt at bestille 

fjern aflæsning og overvågning det kom først sidst i August 

Da vi var færdige var der meget skrot og affald som skulde væk jern og 

gamle pumper fik grænse egens friskole og alt løse plastikrør med mere 

kom på genbrug jeg vaskede gulv ville gulvriste ikke tage vandet vi mente 

at det var det vandlås som sad i risten der var defekt  

1/7 Startede vi med at udskifte vandmåler på Havremarken, Skolegade, 

Præstevænget, Storegade, Hokkerupvej, Kongenshøj, Gammel toft, Nyvej, 

Undelev vej, men da vi hade nogle til overs af dem vi hade købt hjem 

kunne vi få Aabenraa vej, Gejlå vej, Vilsbæk vej, det tog ca. 14 gade hvor 

vi så kun mangle nogle få stykker med først i August var vi færdige det vi 

sige at der er 2 der mangler den ene er der lukket for og den anden er ved 



at blive bygget om Der blev ud skiftet 181 stk. og blev brugt ca. 0,5 time 

per måler hvor de når malt i Padborg bruger 1 time Jeg var ude med en 

seddel i de postkasser hvor der skulle skiftes måler en uge før og så gik / 

kørte jeg i forvejen og bankede på døren og på den måde sparede de en 

masse vente tid og dem som ikke var hjemme fik nok engang en seddel 

for vi skulle have dem alle med så Sonja viste hvilke gader hun ikke skule 

med aflæsning den 01-10-2019. 

Et eksempel det tog næsten en måned og få skiftet måleren sad i et skab 

hvor der skulle skæres større hul for at komme til jeg ville ikke før jeg 

hade ok fra udlejer og lejeren var heller ikke let at få fat i men jeg blev ved 

og til sidst løkkes det 

Vi skal gemme de af montre måler i 2 år så en for bruger som ikke mener 

det er rigtigt kan vi finde det af montre måler og se og bevise derfor har 

jeg lavet hyller i træskuret så det er let at finde den måler 

27/8 fik vi monteret fjern aflæsning af pumper og alarm på vandværket 

og trykforøger anlæg fint justeret der var 2 mand fra grund fos og efter 

jeg og andre fra vandværket kan gå ind og se hvordan værket kører har 

jeg efter hånden lært meget hvordan ser på de kurver og tal der er 3 som 

får alarm når døren går op og hvis der er problemer i December fik 

Brandværnet andre biler og de skulle lære og betjene dem så der blev 

brugt lidt vand under 1 m3 så blev der fyldt på igen vandværket nye alarm 

system blev også af prøvet i fik alarm Vand mangel men samtidig afblæst 

vand mangel Men den nye elektroniske verden er meget hurtigere (Face 

Book) så der blev skrevet meget der på 

Der blev fundet revner utæt heder i kælder (Sokkel) og der blev brugt 

meget strøm for at få vandværket tør og vi snakkede i bestyrelse om at 

grave op udvendig og tættet det ude fra men da det blev med at regne og 

så tog jeg kontakt til Mure mester Hans Emil på Skolegade  han viste at 

der fandtes nogle produkter som kunne tætte inde fra  men sokkelen 

skulle værre ren for maling og løse puds med mere Inden vi gik i gang med 



at slibe blev alle ledninger og rør som ikke blev brugt mere blev fjernet 

Her hjalp Henrik med det store værktøj vi lejede en maskine til at pudse 

med og støvsuger den var meget vigtig for det støvede meget ved Del pin 

og så gik Asmus og jeg i gang med at pudse første dag gik det godt men på 

den ene væg sidst på dagen stod der en lille stråle ud af vægen men det 

kunne jo bare løbe til dagen efter og det løb også dagen efter så borede 

jeg et større hul og så måtte jeg langs efter en dyk pumpe   vi blev dog 

færdige efter 2 dage med pudsen og slibning og tømning af vand så blev 

den tør og det skulle den værre inden de kunne pudse væggene nogle 

dage var den tør dage / natten regnede det og så var den våd igen men til 

sidst lykkes det og den er nu tør og strøm forbruget er faldet meget 

Der blev pudset ca. en ½ affald sæk fuld støv (maling puds med mere) 

samlet op med støvsuger der var også nogle rør og ledninger som ikke 

blev brugt som blev fjernet i kælder så var det også nemer at pudse også 

afløbet til gulvristen blev midlertidigt fjernet og vi kunne se langt ind i 

afløbet så det må værre stoppet længere væk eller en sive brønd nu har 

Henrik sat et nyt vandlås på og så kom kælder til at godt ud da den var 

færdig jeg har prøvet at få støv med mere og vasket gulv men afløbet 

virker ikke så vi skal have fundet ud af hvad der er galt 

Først i November fik vi monteret 100 stk. måler og 2 store det tog 42 

timer Her gjorde jeg det samme med at køre i forvejen De blev skiftet på 

de vej som vi ikke hade været på vi kørte fra dør til dør og dem der var 

hjemme fik skiftet Der mangler ca. 60 stk. og + mark haner der bliver 

brugt og dem der vil have bi måler skiftet og det skal vi være færdig med 

inden 1/10-2020 det kan ske at der nogle stykker der kommer til at 

mangle det er dem som står u boet og hvor vi ikke kan få fat i hus ejer 

Som et plus til montering af vand måler er at der kom omkring 30 stk. 

brønde / stophaner som kunne ind måles mere og det er meget vigtig for 

det elektroniske kort man skal altid sørge for at man retter kortet når der 

sker ændringer 



Der har været 16 leer forespørgsler hvor der skulle graves det nyt system 

som har virket fra 01-01-2019 hvor dem der spørger på leer skal have svar 

inde 0,30 time jeg kan se at de alle har fået kort oplysninger inden der er 

gået 0,15 minutter 

Der er blevet taget 4 Vand prøver hvor 2 skulle en kontrolprøve til for den 

var god nok jeg har været lidt oppe at køre over for Eurofins som tager 

prøverne de har en kuffert hvor vandet skal løbe igennem for at måle 

hårdhedsgraden nogle af de slanger efter min mening så beskidt ud men 

de sagde det var mangan og ikke betød noget men jeg er ikke færdig med 

dem endnu  

Lidt om fremtiden?? Nu når jernrør bliver fjernet mod Hønsnapvej og vi 

skal betale minus renter i banken kunne det værre en god ide at vi for 

fjernet de sidste jernrør fra vandværket ud til vandværksvej og 

vandværksvej jeg mener tror at de er fra 1939? Så kan vi planlægge hvor 

og ikke et muligt brud og Afløbet fra rist i vandværk og Tag nedløb 

kommer i afløbs brønd og nu hvor kælder bliver mere brugt en ny stige 

ned i kælder da det første trind mindst er over 0,50 meter, er farligt for at 

kan falde ned og komme slemt til skade (Forsikring hvem?)  

  



Bilag 2 
Regnskab 2019 Driftsresultat for 2020 Buget 2020 BUDGET 2021 

Indtægter 

165000 165.000 

185350 185.350 
66 66 

0 

14.140 14140 

 

342.745 342745 Indtægter i alt 392.694 365000 365.000 

 

Udgifter 
11402 

49.720 
 

0 0 Forsyningsledninger 29.499 8000 8.000 

0 0 Stikledninger 0 5000 5.000 

7.769 7.769 Abonnement Web/GRM 7.943 6000 6.000 

6.185 6.185  Klippekort+opmåling 9.169 1640 1.640 

87.469 

17.245 

 
 

4.753 4.753 Forsikringer 5.013 5013 5.013 

4.804 4.804 Kontingenter 5.179 5500 5.500 

2.123 2.123 Møder 3.496 3000 3.000 

2.028 2.028 Generalforsamling 987 2000 2.000 

590 590 Annoncer 1.536 560 560 

0 0 Afgift af vandspild 7.848 0 0 

0 0 Renovation 0 220 220 

0 0 IT udgifter 624 1000 1.000 

1.407 1.407 Kontor/administration 223 2500 2.500 

1.871 1.871 Ejendomsskat 1.871 1889 1.889 

970 970 Telefon 2.302 1000 1.000 

7.708 7.708 Sydbank og NETS gebyrer 8.912 8000 9.000 

59.191 59.191 Montering vandure 0 25000 0 

13.500 13.500 Honorar til formand/kasserer 20.000 18500 18.500 

15.000 15.000 Lokaleleje 0 0 0 

6.350 6.350 El 6.678 5600 5.600 

83.560 83.560 Køb af vand 85.987 73600 70.000 

0 0 Kursus 0 1500 1.500 

4262 4.262 Diverse udgifter 4.254 4000 4.000 

1.892 1.892 Negativ rente Sydbank 4.084 2000 4.000 

389.799 389799 Udgifter i alt 284.078 272522 176.922 

163.852 163852 Vandbidrag 162.294 

164.687 164687 Fast afgift 182.410 

 Gebyrer 1.056 500 500 

Udskiftning af vandure 13.250 0 0 

Aflæsning (Arwos) 14.112 14150 14.150 

Salg vand Hokkerup 19.572   

 

11.402 Vedligeholdelse vandværk 915 3000 3.000 

49.720 Hovedanlæg 0 4000 4.000 

 

87.469 Vandmålere 57.185 70000 0 

17.245 Vandprøver 18.503 14000 14.000 

0 Aflæsning PVV 1.870   

 



-47.054 -47.054 Resultat før afskrivning 108.616 
 

92.478 
 

188.078 

 AFSKRIVNINGER    

41.147 41.147 Hovedanlæg 41.147 41147 41.147 

84.455 84.455 Forsyningsledninger 84.455 84455 84.455 

15.700 15.700 Stikledninger 15.700 15700 15.700 

141.302 141302 Afskrivninger i alt 141.302 141.302 141.302 

-188.356 -188356 ÅRETS RESULTAT -32.686 -48824 46.776 



 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 

 

AKTIVER: 

 

 

SYDBANK, 200438-5 
  

881.307 

TILGODEHAVENDER  29.931 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 
  

911.238 

HOVEDANLÆG 
  

OPRINDELIG INVST. 822.926  

INVESTERING 2020 0 

AFSKREVET 663.851 

0  

AFSKREVET 2020 41.147 -704.998 117.928 

FORSYNINGSLEDNINGER 
  

OPRINDLIG INVST. 2.815.140  

AFSKREVET 1.440.978   

AFSKREVET 2020 84.455 -1.525.433 1.289.707 

STIKLEDNINGER 
  

OPRINDELIG INVST. 523.343  

AFSKREVET 325.393   

AFSKREVET 2020 15.700 -341.093 182.250 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 
  

1.589.885 

AKTIVER I ALT 
  

2.501.123 

PASSIVER 
  

 

MOMSTILSVAR 
 

102.225 
 

SKYLDIG STATSAFGIFT 145.892  

SKYLDIG AMBI ASKAT 0  

VAREGÆLD 106  

GÆLD I ALT 248.223  

EGENKAPITAL PR. 31.12.2020 2.252.900  

PASSIVER I ALT  2.501.123 

EGENKAPITALFORKLARING: 
  

 

EGENKAPITAL 1/12020 
  

2.285.588 

RESULTAT 2020  -32.686 

EGENKAPITAL 31/12 2020  2.252.900 
 

  



Resultatopgørelsen for 2020, samt balance pr. 31.december 2020 for Holbøl Vandværk er udarbejdet på 

grundlag af vandværkets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2020, samt de 

samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2020. 

 
 

 
 

 

Undertegnede har dags dato gennemgået ovenstående regnskab for 2020, der er i overensstemmelse med 

bogføring og bilag. 

 
Bankbeholdning er konstateret tilstede. 

Der er i øvrigt intet at bemærke. 

 

 
Holbøl, den  21/9 2021 

 
 

 
Jens Peter Skjøth Steen Clausen 

 

 

 



Bilag 3 

TAKSTBLAD 2021 

 

DET ÅRLIGE DRIFTSBIDRAG 

 

Pris pr. forbrugt m3 vand Fast 

afgift pr. hovedmåler 

Miljøafgift til staten pr. m3 

Driftsbidrag opkræves halvårligt bagud. 

Gebyrer uden moms: 

Betaling efter forfald 

 
Betaling efter rykker 

 
Lukkegebyr+ påløbne omkostninger 

Genåbningsgebyr + påløbne omkostninger 

3,80 kr. 

 
550 kr. 

 
6,37 kr. 

 
 
 
 

 
75 kr. 

 
100 kr. 

 
500 kr. 

 
500 kr. 

incl. moms 4,75 kr. incl. 

moms 687,50 kr. incl. 

moms 7,96 kr. 

 
 
 
 

momsfri 

momsfri 

incl. moms 625,00 

 
incl. moms 625,00



 

 
ANLÆGSBIDRAG: excl. moms ind. moms 

Hovedanlægsbidrag 3.671 kr. 4.588,75 kr. 

Forsyningsledningsbidrag 6.172 kr. 7.715,00 kr. 

Stikledningsbidrag 4.796 kr. 5.995,00 kr. 

Tilslutning i alt pr. part 14.639 kr. 18.298,75 kr. 
 

Ved tilslutning af en ejendom udenfor vandværkets nuværende naturlige forsyningsområde, betales et 

tillæg på 1,4. 

 
 

 
PARTSFORDEUNG: 

 
Parcelhuse 

 
 

1,0 

Landbrug 3,0 

Boligområde med fælles stik (pr. lejl.) 0,6 

 
 

 

Holbøl Vandværk, marts 2021. 

  



Bilag 4 

Ændringsforslag til: 
Vedtægter 

 
for 

 

Holbøl Vandværk 
 

§ 4 - Medlemmernes rettigheder 
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der 
er fastsat i det af Aabenraa Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse 

henvendelse til Holbøl Vandværks bestyrelse udleveres vedtægter, regulativ 
og gældende takstblad. 

 
§ 10 - Bestyrelsen 

Selskabets bestyrelse består af 7 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne 
for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 

skiftevis 3 2 og 3 medlemmer. 
Herudover er hvert år valgt 2 1 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen 

tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i 
det afgåede medlems resterende valgperiode. 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent 

personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til 
administration, reparation og vedligeholdelse. 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og 
budget. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, 
der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. Eventuelle 
henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete 
påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. 

 
Gennemstreget betyder er original fra ”gammel” vedtægt. 

Rød skrift er ændringsforslaget. 

 


