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Dagsorden: 

1.    Valg af dirigent. 
2.    Beretning om det forløbne år. 
3.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

4.    Budget og takster forelægges til godkendelse 

Bestyrelsen foreslår uændrede takster i henhold til takstblad 

(Takstblad + tilslutningsafgift i regnskab) 
5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen: 
Tonny Pedersen                          (modtager genvalg) 

Ole Thomsen                              (modtager ikke genvalg) 

På valg som suppleant: 
Chresten Bruun                           (modtager genvalg) 

6.    Valg af revisor og suppleant. 
På valg som revisor: 
Hans Jørgen Sørensen                (modtager genvalg) 

På valg som suppleant: 
Johnny Frederiksen 

7.    Behandling af indkomne forslag. 
8.    Eventuelt 

  

Referat fra generalforsamlingen. 

1.    Valg af dirigent. 
Otto Rosenmeyer valgt til dirigent. 
Han konstaterede generalforsamlingen er lovligt indvarslet via avisannonce d. 17 
februar, og dermed er generalforsamlingen beslutningsdygtig. 
  

2.    Beretning om det forløbne år. 
Formandens beretning for Stouby Vandværk I/S 2009 ved formand Ib Christiansen: 
  



Så er der gået et år siden vi tog det nye vandværk i brug og det har kørt fint, uden 
problemer. Vi har en gang siden manglet vand, nemlig den 17/11 da vores reservoir, 
kl. ca. 16, løb tør for vand, men det var ikke det nye vandværks skyld, men en 
menneskelig fejl, idet der i forbindelse med reparation, var blevet slukket for alle 3 
råvandspumper om morgenen, og sidst på eftermiddagen var reservoiret tømt. 
Vedkommende der havde stoppet råvandspumperne fik herefter en alarm og det tog 
lidt tid inden der igen var startet en råvandspumpe op og kommet noget vand i 
reservoiret, så der igen var noget at pumpe ud i ledningerne. 
Vandkvaliteten i det forløbne år har været lidt svingende. Vi fik taget en prøve i midten 
af maj af vores normale prøvetager, og den viste et for højt kim tal. For at se om det 
var rigtigt, fik vi et andet firma til at tage en ny prøve, og her var kim tallene normale. 
Efterfølgende blev der ikke gjort mere på det tidspunkt. Der blev igen udtaget prøver i 
slutningen af oktober, og den viste igen for høje kim tal. Der blev herefter taget prøve 
af de tre råvandsboringer, og de viste at det var de to ældste boringer, det var galt 
med. Grunden til at det er de to ældste boringer er nok, at de er udført efter en gammel 
metode, hvor der er udført en begrænset tætning omkring foringsrøret. Vi besluttede 
herefter at få foretaget en overboring af de to ældste boringer, den ene overboring er 
udført, og bliver brugt igen. I starten af marts er der taget prøve af vandet igen, og det 
fejler ikke noget nu. 
Der har i det forløbne år været afholdt fire bestyrelsesmøder og vi har været til et 
fællesmøde med Hedensted Kommune, hvor alle vandværker i kommunen var samlet. 
Den 27. juni holdt vi åbent hus på det nye vandværk og her mødte ca. 20 interessenter 
op. 
Der er i det forløbne år oppumpet 141743 m3 vand op og faktureret for 131241 m3, det 
giver et spild på 7,4%. Spildet kunne vi, fra bestyrelsens side, ønske os var lidt lavere. 
Vi har derfor to nætter prøvet at køre rundt og lukke for stophaner og samtidig set på 
forbruget nede på vandværket. I forbindelse hermed har vi ikke kunnet finde 
utætheder. Vi må derfor nok konstatere at det er mindre utætheder, som er svære at 
finde. Vi opfordrer stadig forbrugerne til at melde til vandværket, hvis de opdager 
utætheder. 
Forbrugerne nord for Stouby Kirke har haft et lidt ustabilt år, da der har været et par 
ledningsbrud i forbindelse med kloakeringen. 
Bestyrelsen har haft Chresten Bruun til at arbejde med en hjemmeside for vandværket, 
og den er kommet til at fungere. Der kommer mere under punktet eventuelt. 
 Der har i bestyrelsen været drøftelser om at ændre vandværket fra et I/S til et et 
AMBA. Der kommer mere under punktet eventuelt. 
Jeg vil gerne på vandværkets vegne takke Ole Thomsen for alle hans år som formand 
for vandværket. Selv om du er gået af, håber jeg at vi må blive ved med at ringe til dig, 
hvis der er problemer eller noget vi ikke ved hvordan er lavet. Mange tak, Ole. 
  

3.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

Revisor Laust Lauridsen gennemgik regnskabet 
  

4.    Budget og takster forelægges til godkendelse 

Bestyrelsen foreslår uændrede takster i henhold til takstblad 



(Takstblad + tilslutningsafgift i regnskab) 
Revisor Laust Lauridsen gennemgik budget og takster. 
  
Dirigenten bad om spørgsmål og kommentarer til Beretning, Regnskab, Budget og 
Takster. 
a)    Giro konto 2010 på kr. 661.837,- giver det nok i rente? Pengene flyttes løbende til 

konti med højere rente. 
b)    Afskrivning af det nye værk på 25 år. Er det ikke lang tid? Bygningen holder sikkert 

længere end 25 år. Inventar kortere, så som gennemsnit er det vurderet 25 år er 
korrekt. Det gamle værk holdt fra 1954 til 2009, altså 55 år. 

c)    Bliver der taget vandprøver der også indeholder kontrol af pesticider? Der er 
udtaget prøver som foreskrevet af Hedensted Kommune og de indeholder også 
kontrol af pesticider. Resultaterne af vandprøverne lægges ud på hjemmesiden. 

d)    Er vandtrykket lavere ved det nye vandværk end ved det gamle? Vandtrykket er 0,3 
bar lavere men til gengæld er det langt mere konstant. Vandtrykket er lavere om 
natten for at spare energi. Lavt tryk hos enkelte forbrugere kan skyldes urenheder i 
vandmåleren. 
  
Beretning, Regnskab, Budget og Takster blev godkendt af generalforsamlingen. 
  
  

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg til bestyrelsen: 
Tonny Pedersen                          (modtager genvalg) 

Ole Thomsen                              (modtager ikke genvalg) 

På valg som suppleant: 
Chresten Bruun                           (modtager genvalg) 

  
Inden valghandlingen fortalte Ole Thomsen kort om de mange opgaver der er løst i 
hans formandsperiode, hvor kronen på værket var bygning af det nye vandværk. Han 
sluttede med at takke for tilliden og det gode samarbejde med generalforsamlingen og 
bestyrelsen. 
  
Ved valghandlingen blev Tonny Pedersen genvalgt uden modkandidat. 
Chresten Bruun blev foreslået til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. 
Johnny Frederiksen blev foreslået som bestyrelsessuppleant og blev valgt uden 
modkandidat. 
  
  

6.    Valg af revisor og suppleant. 
På valg som revisor: 
Hans Jørgen Sørensen               (modtager genvalg) 

På valg som suppleant: 
Johnny Frederiksen 

  



Ved valghandlingen blev Hans Jørgen Sørensen genvalgt uden modkandidat. 
Ole Thomsen blev foreslået som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidat. 
  

7.    Behandling af indkomne forslag. 
Formanden oplyste der ikke var indkommet forslag. 
  

8.    Eventuelt 
Dirigenten oplyste ordet er frit 
  
a)    Chresten Bruun præsenterede den nye hjemmeside for generalforsamlingens 

deltagere. De blev opfordret til at udforske hjemmesiden yderligere 
påwww.stoubyvand.dk 

b)    Debatten om ændring af vandværkets selskabsform fra I/S til AMBA resulterede i 
en tilkendegivelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at arbejde videre med 
dette. 

c)    Har vandværket de nødvendige forsikringer? 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

http://www.stoubyvand.dk/

