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Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelses beretning 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget og takster forelægges til godkendelse 

Bestyrelsen foreslår uændret takster i henhold til takstblad 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
  

  
Generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 20 personer til stede. 
  

  
1. Valg af dirigent 
Otto Rosenmaj blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
  
  
2. Beretning om det forløbne år 
Formandens beretning: 
  
Det er nu 5 år siden, vi tog vandværket i brug, og det kører stadigvæk uden de store problemer. Der har et par 
gange været problemer med computeren, dog uden at der har manglet vand i ledningerne. 
  
Der er i 2013 kommet 2 nye forbrugere til, og vi er nu 656. Vi forventer, at der i 2014 vil komme flere forbrugere til, 
da Hedensted Kommune i 2013 har været rundt og taget prøve af private brønde. Der har indtil nu været 1 
forespørgsel på at blive koblet på vandværket. 
  
Vi har i 2013 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og der har været 2 mand til vandværksmøde ved Hedensted Kommune. 
Alle vandværker i kommunen er inviteret og sidste år deltog 35 vandværker. På mødet bliver gennemgået de sidste 
nye regler og love indenfor vandværker, og vi kan komme med forslag til emner, som vi ønsker belyst. 
  
Jeg har været til møde i Billund, inviteret af EnergiMidt. Mødet omhandlede love og regler vedrørende solceller. Det 
vat et godt møde, da EnergiMidt er meget kompetente indenfor solceller – de har solgt ca. 4.000 stk. 
  
I regnskabsåret 2013 har vi oppumpet 140.958 m3 vand og faktureret 126.961 m3. Det giver et spild på 13.917 m3, 
hvilket svarer til 9,9 %, og det er ikke tilfredsstillende. Hvis vi kommer over 10 %, skal vandværket betale de grønne 
afgifter for spildet over 10 %. 
  
Vandværkets oppumpede mængde vand er steget med 5.214 m3, men den fakturerede mængde er kun steget med 
616 m3. Vi havde forventet, at den fakturerede mængde havde været større, da vi i de 2 tørre sommermåneder 
havde et forbrug på ca. 50 m3 mere i hvert døgn end normalt. Større ledningsbrud har vi heller ikke haft, der har kun 



været ét mindre ved Kalmarvej 17 – det var en utæt stophane. Jeg vil gerne stadig opfordre alle til at anmelde, hvis 
de har mistanke om ledningsbrud. 
  
Vi har i det forløbne år fået skiftet en pumpe i en boring, da den var meget lukket til med mangan og ikke ydede 
mere end 14 m3 i timen (normalt ca. 22 m3.) Elforbruget var derfor også for stort. Derudover har vi skiftet 3 stk. 
stophaner og en trykregulator – dog uden at de var utætte. 
  
I 2013 er der blevet taget 5 prøver af vandet, og de var alle i orden. Hvis der er nogle, der vil se resultaterne af 
prøverne, har jeg dem med. De kan også ses på vores hjemmeside www.stoubyvand.dk 
  
Hedensted Kommune har i 2013 vedtaget en indsatsplan for Stouby-Barrit-Juelsminde området. Det vigtigste der 
vedrører Stouby Vandværk er, at hvis vi vil lave nye boringer, så skal de flyttes længere mod nord. 
  
Sidste år fik vi lavet nye kort over ledningsnettet. Der manglede kort over den sidste etape af Mikkels Vej, og der var 
en del rettelser til de eksisterende kort. 
  
I 2014 har Stouby Vandværk 100 års jubilæum, og vi forventer at holde åbent hus på vandværket lørdag den 10. 
maj – herom senere i dagspressen, og vi håber, at mange vil møde frem. 
  
Vandværksbestyrer Lars Henriksen arbejder kraftigt på at finde alle stophaner, så vi kan få dem tegnet ind i 
ledningsregistret, og hovedstophanerne afmærket ude i terrænet, så de er nemmere at finde. 
  
Til slut vil jeg gerne takke revisor, revisorer, den øvrige bestyrelse og Lars Henriksen for det arbejde, de har udført 
gennem året. 
  
  
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Marianne Nørager gennemgik det udleverede regnskab. 
  
4. Budget og takster forelægges til godkendelse 
Marianne Nørager gennemgik det udleverede forslag til budget og takster. 
  
  
Samlet drøftelse af punkt 2, 3 og 4 
gav anledning til følgende spørgsmål: 

a. Hvordan købes el? 
Svar: Det købes ved NRGi. Det er langt fra sikkert, at det kan fås billigere på det frie marked. 

b. Er indskud i Vestjysk Bank sikret? 
Svar: Ja. Saldo i regnskabet er efter rentetilskrivning pr. 31.12. Lige efter nytår flyttes renterne, så saldo 
er på 730.000. 

c. Hvad var resultatet af mødet om solceller? 
Svar: At det ikke kan betale sig for os, da vi vil få en tilbagebetalingstid på ca. 18 år, idet vi kun giver ca. 
80 øre pr. kWh. 

d. Kan eventuelle nye boringer være på grunden? 
Svar: Nej – vi skal længere væk. Men det er ikke aktuelt pt. 
  

Herefter blev både beretning, regnskab, budget og takster vedtaget enstemmigt. 
  
  
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
  
  

http://www.stoubyvand.dk/


6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
Tonny Pedersen og Chresten Bruun blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny Frederiksen blev genvalgt som 
suppleant. 
  
  
7. Valg af revisor og suppleant 
Hans Jørn Sørensen blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant. 
  
  
8. Eventuelt 
gav anledning til følgende spørgsmål: 

a. Hvordan udvælges vandmålere til kalibrering? 
Svar: Bestyrelsen har besluttet, at udskifte vandmålere efter årligt forbrug. Således er alle målere med 
årligt forbrug over 500 m3 skiftet. Ligeledes er alle med årligt forbrug på 200 til 500 m3 nu skiftet. 
Desuden er nogle tilfældige med forbrug under 200 m3 skiftet. 

b. Hvem ejer stophanerne? 
Svar: Det gør Vandværket. Se kort på hjemmesiden, hvor den forventede placering af stophanerne er 
vist. 

c. Kan der siges mere om vandspildet? 
Svar: Ja, vi har tjekket forbruget om natten, hvor mindsteforbruget er 3 m3 i timen. Årets samlede spild 
svarer til 1½ m3 i timen. Grisene på de tilsluttede landbrug antages at drikke 1 m3 i timen også om 
natten. 

  
Mødet afsluttet kl. 20:12, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var herefter vært 
ved en kop kaffe og en bid brød. 
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