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Generalforsamling i Begtrupvig Vandværk søndag den 9. juni 2019 i 
Tved Forsamlingshus. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Ole 

Bollesen er villige til genvalg. 
5. Valg af bestyrelsessuppleant. 
6. Valg af revisor. Erik Dam Knudsen er villig til genvalg. 
7. Valg af revisorsuppleant. 
8. Indkomne forslag fra medlemmerne. 
9. Eventuelt. 

 

Ad 1: John Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Ad 2: Formandens beretning lød således. 

Medlemstallet i 2018 var 564 medlemmer og 565 medlemmer i 2019. 

Vandforbruget var i 201 på 21857m³ og i 2018 på 23676 m³.  

Når vi ser på det reelle vandsvind er det for 2018 på 3674 m³. Det udløser ikke en 
betaling til staten, da vi kun skal betale for de m³, der ligger over 10% af vores 
samlede levering på 36874 m³. Det er dog stadig en gåde hvor vandspildet kommer 
fra. Vi havde i efteråret et ledningsbrud på Strands Mosevej, men det mener vi ikke 
er hele forklaringen på vores vandspild. Vi har foretaget målinger af vort 
vandforbrug ved midnat og her viser det sig, at vi har intet eller kun meget lille 
forbrug, så det tyder ikke på, at vi har utætte ledninger, hvilket heller ikke skulle 
være tilfældet i og med vores næsten færdige renovering af ledningsnettet. 

Vedrørende vandkvaliteten har vi ligesom de tidligere år udarbejdet en introduktion 
til forbrugerne om drikkevandet jf. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014. Denne 
information er sendt ud til forbrugerne sammen med indkaldelsen til denne 
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generalforsamling. Endvidere kan man på Fællespumpestationen Skellerup Enges 
hjemmeside se de seneste resultater af prøvetagningerne. 

Begtrup Vig Vandværksbestyrelse og bestyrelsen for pumpestation Skellerup Enge, 
hvor vi modtager vandet fra har haft fokus på kontrol af vandkvaliteten både på 
selve vandværket, højdebeholderne samt hos forbrugerne. Hertil kommer 
forsyningsselskabernes egne prøvetagninger. Vi har i årets løb ikke haft problemer 
med drikkevandskvaliteten, ud over en enkelt svipser med hensyn til kimtal, der dog 
viste sig at være falsk alarm. Vi har således fortsatrent drikkevand i god kvalitet og i 
tilstrækkelig mængde. Mængden af pesticidrester landet over er steget. Der er på 
det seneste fundet flere nye pesticidrester og den hotteste lige nu er clorothalonib 
amidsulfonsyre (R417888), som ministeren og miljøstyrelsen den 23. april 
henstillede alle vandværker om snarest muligt at få analyseret deres vand for. Dette 
er sket og vi afventer resultatet.  

Vi er ved at færdiggøre renoveringen og digitaliseringen af ledningsnettet. Nu 
mangler vi så over de næste år i.f.m. udskiftning af vores vandmålere at installere 
digitale vandmålere, der gør det muligt for os at hente oplysninger om 
vandforbruget hos vore forbrugere. Dette betyder at forbrugerne ikke længere skal 
indsende disse oplysninger og sparer såvel forbruger som vandværkets kasserer for 
meget arbejde. Vores digitale ledningsnet skal sendes ind til LERs database, så 
entrepenører fra i år selv kan hente oplysninger om ledningernes placering i.f.m. 
gravearbejde. Det sparer vi både tid og penge på. Udgiften i 2017-18 var på kr. 
11350,-, hvilket skal ses på grund af gravearbejde i.f.m. fibernet. 

Årets resultat på -16071 kr. må siges at ramme vores budgetterede resultat på kr. -
22620,-. Kasseren vil senere gøre rede for tallene. 

Vi har indsendt vores takstblad til kommunen og fået en foreløbig godkendelse. 

Vi har under punkt 9 bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som er sendt ud 
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. De omhandler stort set 
tilpasning af vedtægterne til nugældende forhold og vil blive gennemgået på 
generalforsamlingen. En vedtagelse af de nye vedtægter kræver at ¾ af de mødte 
stemmer for det forelagte ændringsforslag. 

Vi har gennem Tryg forsikring tegnet en produkt- og ansvarsforsikring. 

På repræsentantskabsmødet den 4. mai 2019 i pumpestationen Skellerup Enge blev 
Jørgen Christensen valgt ind i bestyrelsen. 
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Formanden takkede alle der var mødt op til generalforsamlingen og bestyrelsen for 
et godt sammenarbejde. 

John Christiansen spurgte om der var planer om sammenlægning af vandværker. 
Svaret var Nej. 

Ad 3: Mogens Varsted gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden 
bemærkninger. 

John Christiansen spurgte om digitale vandmålere kunne fungere under vand, Svaret 
var ja. 

Ad 4: Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Ole Bollesen blev genvalgt. 

Ad 5: John Christiansen blev valgt til suppleant. 

Ad 6: Erik Dam Knudsen blev genvalgt som revisor. 

Ad 7: Helle Lübker blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Ad 8: Ingen indkomne forslag. 

Ad 9: Jørgen Christensen gennemgik forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev 
enstemmigt godkendt. Selskabet hedder herefter ” Begtrup Vig 
vanddistributionsselskab”. 

Ad 10: Reglerne for persondata blev drøftet. Undersøges nærmere. 

Til stede var: 

35 fremmødte. 

27 stemmeberettigede, heraf 4 fra bestyrelsen. 

 

 


