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Generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 25 personer til stede.  

 
 
 
1. Valg af dirigent 
Otto Rosenmaj blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
 
 
2. Beretning om det forløbne år 
Formandens beretning: 
 
Vandværket er nu blevet 8 år gammelt og det er stadigvæk velfungerende, når det får lidt vedligeholdelse 
en gang imellem. 2016 har været et travlt år, hvor vi har fået lavet mange ting, men først lidt tal: 
 
Der er i 2016 betalt indskud for 27 styk nye forbrugere, og i 2017 er der allerede betalt for én ny, og der 
skulle gerne komme nogle i den nye udstykning Skovhavegaard. 
 
Vi har i 2016 pumpet 143.603 m3 vand op, hvilket er 2.970 m3 mindre end i 2015. Der er faktureret 
130.535 m3, hvilket er 6.400 m3 mindre end i 2015. Faldet i den oppumpede mængde skyldes nok, at der 
er en griseproducent, der er holdt op, og at Rohden ikke længere vander sine nyplantyede træer. Faldet i 
den fakturerede mængde skyldes nok de to tidligere nævnte grunde, og at der har været en defekt 
vandmåler til Hotel Vejle Fjord. 
 



I 2016 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og 2 mand har været til det årlige vandværksmøde med 
Hedensted Kommune. Derforuden har der været 4 mand på virksomhedsbesøg ved Kamstrup i 
Skanderborg. Her laver de vandmåleder til fjernaflæsning. 
 
I det forløbne år har vi lavet følgende reperationsarbejder på ledningsnettet: 

- Der er skiftet reduktionsventil ved Sanatorievej 14. Det er overfor statsskovens skovløberhus, hvor 
Bjerremand har boet. 

- Der er repareret et mindre hul på vandledningen ved det gamle plejehjem i ammelby. 
- Der er udskiftet ca. 20 m vandledning på Rosenvoldvej, ved vejen ned til den nye udstykning 

Skovhavegaard. Vandledningen er øget fra 63 mm til 75 mm. 
 
Ikke de store brud, heldigvis, men hvis der er én, der har mistanke om hul på vandledningen, så henvend 
jer. 
 
Vi har i 2016 færdiggjort vandledningen ud til Hørmøllevej, og lavet nye vandledninger til Humlehaven, 
Skovhavegaard og til Bellevej 29 og 36. 
 
Der er i 2015 taget prøver af vandet 4 gange, og det er stadigvæk fint. Hyppigheden af prøverne er blevet 
lidt mindre, da der ikke har været noget galt ved vandet længe. Prøverne kan ses på vandværkets 
hjemmeside. 
 
Elinstallationen i vandværket er i 2016 blevet termofotograferet, hvilket sker hvert andet år. En sikkerhed 
for at der ikke er noget i vejen med den, og et krav fra vores forsikringsselskab for at have en lille selvrisiko 
i forbindelse med en eventuel brandskade. 
 
Højfeldt har også lavet det årlige eftersyn af vandværket, og i forbindelse hermed har vi fået udskiftet 
dækslet ned til vandreservoiret til et dobbelt dæksel. Hermed er der mindre mulighed for, at der kommer 
urenheder ned i vandet ved eftersyn af reservoiret. 
 
Der har også været et par alarmer på vandværket i 2016. Én i forbindelse medtordenvejr, hvor HFI-relæet 
slog fra, og Lars måtte op og genindkoble det. En anden i forbindelse med returskyl af filtre. Her var det 
galt med 2 stk. aktuatorer, som så er blevet skiftet. Siden har vi skiftet de sidste 6, der er på filtrene, og 
fået enkøletørrer sat på kompressoren. 
 
Lars Henriksen og undertegnede har i 2016 været på et 3 tages driftslederkursus. Lars har desuden været 
på et 2 tages hygiejnekursus, og haan opfylder nu lovens karv for at passe et vandværk. 
 
Der er i 2016 kommet en ny hjemmeside, da der ikke længere kunne opdateres på den gamle. Adressen 
er stadigvæk www.stoubyvand.dk. Tak til Chresten for hans arbejde i forbindelse hermed. 
 
Hedensted Kommune har lavet et nyt fællesregulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted 
Kommune, og det kan man tilslutte sig som vandværk, eller selv lave et i henhold til lovens krav. Vi har 
tilsluttet os det nye fra Hedensted Kommune. I forbindelse med det nye regulativ har Tonny sammenlignet 
det gamle og udkastet til det nye, og er kommet med nogle bemærkninger til det, som kommunen har fulgt 
i den endelige udgave. Tak til Tonny for det arbejde han her har gjort. 
 
Til slut vil jeg gerne takke Lars for det store arbejde han har gjort i forbindelse med de nye udstykninger, 
og arbejdet i øvrigt med at passe vandværket. En stor tak skal også lyde til Marianne, vores revisorer og 
den øvrige bestyrelse for det arbejde, de har gjort i det forløbne år. Tak. 
 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Marianne Nørager gennemgik det udleverede regnskab. Regnskabet er for første gang udarbejdet i 
henhold til Årsregnskabslovens regler om Klasse A-regnskaber (regnskab for de mindste 
virksomheder). 
 
Samlet drøftelse af punkt 2 og 3 
gav anledning til følgende spørgsmål: 

http://www.stoubyvand.dk/


a. Hvad betyder ”overdækning”? 
Svar: Begrebet svarer til overskud. Overskuddet kommer hovedsageligt fra de mange 
nye tilslutninger. 

b. Må Vandværket ikke have overskud mere ? 
Svar: Nej, nu anvendes begrebet ”overdækning”. 

c. Hvad skal overdækningen anvendes til ? Skal der fortsat opsamles overskud ? 
Svar: Under note 14 i regnskabet er der vist en foreløbig investeringsplan for de 
kommende 5 år. Den del af formuen, som er andelskapital må vandværket beholde 
uden videre krav. Et nyt vandværk i samme størrelse som vores (som i Snaptun) vil 
koste 12 mio. kr. 

 
(Efterskrift til spørgsmål a., b. og c.:  
Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker, så er disse underlagt det generelle ”hvile i sig 
selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning, der beregnes som årets indtægter 
fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for 
meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”). 
Begrebet kendes fra de specielle bemærkninger til § 52 a som kom ind i i Vandforsyningsloven i 1998.  
Men som § 52 a er formuleret nu, så henviser bestemmelsen til Vandsektorloven. Og med en leverance på 
under 200.000 m3 vand om året, så ligger Stouby Vandværk stadig under Vandsektorlovens bundgrænse. Så 
vi er ikke omfattet af Vandsektorlovens regler om prisloft, organisering og regnskab. Vandforsyningslovens 
§52 a giver i øvrigt mulighed for at man under udgifter kan indregne hensættelser til kommende investeringer, 
hvilket vi hidtil ikke har benyttet.) 
 

d. Vil I gå over til elektroniske målere ? 
Svar: Ja, på sigt. 

 
Herefter blev både beretning og regnskab vedtaget enstemmigt. 
 
 
4. Budget og takster forelægges til godkendelse 
Marianne Nørager gennemgik det udleverede forslag til budget og takster. 
 
Det blev vedtaget enstemmigt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
Ib Christiansen og Poul Henrik Graversen blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny Frederiksen blev 
nyvalgt, i stedet for Jørgen Pilegaard, som havde oplyst, at han ikke ønskede genvalg.  
Som ny suppleant blev valgt Lars Pedersen. 
 
 
7. Valg af revisor og suppleant 
Hans Friis blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant. 
 
 
8. Eventuelt 
Ib takkede Jørgen Pilegaardfor de mange års bestyrelsesarbejde. 
Ib fortalte om en sag om at Hornsyld Købmandsgård næste havde fået lov til at levere vand til nogle 
huse inden for Hornsyld Vandværks forsyningsområde. 
 
Mødet afsluttet kl. 20:14, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var 
herefter vært ved en kop kaffe og en bid brød. 
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