
STOUBY VANDVÆRK A.m.b.a 

GENERALFORSAMLING I 

STOUBY MULTIHUS 

TORSDAG D. 14. MARTS 2013 KL. 19,30 
 

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 

På valg til bestyrelsen : 
Jørgen Pilegaard              (modtager genvalg) 

Ib Christiansen                (modtager genvalg) 

Poul Henrik Graversen    (modtager genvalg) 
På valg som suppleant : 

Johnny Frederiksen         (modtager genvalg) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg som revisor : 

Hans Friis                         (modtager genvalg) 
På valg som suppleant : 

Ole Thomsen                   (modtager genvalg) 
8. Eventuelt 
  

  
Generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 23 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: 
  
Vandværket har nu kørt i 4 år, og det kører stadigvæk uden de store problemer. Der har et par gange været 
problemer med nogle udluftningsventiler på filtertankene, men de er nu skiftet til nogle større. Der har også 2 gange 
været udfald på computeren i forbindelse med tordenvejr, men heldigvis uden at noget har taget skade. 
  
Der er i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder, og vi har været til et møde ved Hedensted Kommune, hvor alle 
vandværker i kommunen er inviteret. Derudover har vi været til et møde med Hedensted Kommune om den nye 



vandforsyningsplan 2012-2022, i den er vi blevet pålagt 3 nye forbrugere på Urlev Hørmøllevej, men vi har fået lov til 
at tage et ledningsbidrag, som svarer til de faktiske udgifter. 
  
Der er i 2012 oppumpet 135.744 m3 vand. Det er et fald på 4089 m3 i forhold til 2011, hvilket skyldes at den solgte 
mængde vand er faldet med 2049 m3 og vandværkets spild er reduceret med 1,3% til nu 6,9%, og det må siges at 
være tilfredsstillende. 
  
Sidste år blev der taget prøver af vandet 3 gange, og de har alle været fine. Hvis I vil se prøverne har jeg taget dem 
med, eller de kan ses på vores hjemmeside www.stoubyvand.dk 
  
Der er sidste år kommet 1 forbruger mere, men der er også faldet 1 fra, da Karen Kamuk’s hus på Vejlevej er fjernet, 
så antallet af forbrugere er uændret. 
  
Alle forbrugere med et forbrug på mellem 200 og 500 m2 om året har fået deres måler skiftet i 2012, og vi har ikke 
planer om at skifte flere lige nu. 
  
Der har i 2012 været 3 ledningsbrud, ét på Bellemøllebakke, ét i skoven før Vejle Fjords Vandværk og ét stort på 
Vestergade. Det på Vestergade måtte laves en søndag aften, da det var stort og gav meget vand. Jeg vil gerne 
anmode alle om stadigvæk at henvende sig, hvis der er mistanke om ledningsbrud. 
  
Vandværket har fået sine elinstallationer termofotograferet i 2012, og der var ingen problemer. Det er et krav fra 
vores forsikringsselskab, at få det gjort hvert andet år, ellers er selvrisikoen i forbindelse med skade meget stor. 
  
Sidste år har vi også fået en klage over for meget tryk på vandet, det plejer jo at være omvendt. Forbrugeren bor på 
Fakkegravvej og havde fået skiftet sin varmtvandsbeholder og trykekspansion, og i forbindelse hermed begyndte 
hans trykekspansion at give vand. Vi målte hans tryk på vandet, og det var knapt 10 bar, hvilket er noget over de 3,9 
bar som vi sender vandet ud med fra vandværket. Problemet blev løst ved at flytte hans tilslutning til hovedledningen 
ca. 10 m, hvorved hans tilslutning kom på den anden side af en reduktionsventil. 
  
I 2012 er området omkring vandværket blevet forskønnet. Det gamle vandværk og reservoir er brækket ned og 
fjernet. Hullet er fyldt med sand og der er sået græs. 
  
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. Hvad dækker forsikringen? 
Svar: Brand- og stormskade på bygningen. Arbejdsskade. Forenings all risk. Men ikke ledningsnettet. 

b. Det var et imponerende fald i spildprocent. Er der yderligere ambitiøse mål? 
Svar: Tja. Det gælder om at finde store huller hurtigt. Og at der ikke er for stor fejlvisning på målere 
(målere viser ifølge fabrikanten, aldrig for meget, men de kan vise for lidt). 

c. Hvad er hårdheden på vandet? 
Svar: Den er ca. 15, som er tæt på gennemsnittet i Bjerre Herred. 

d. Hvad er det omkring Hørmøllevej? 

http://www.stoubyvand.dk/


Svar: Vi lægger ikke ledningen førend det er nødvendigt, dvs. at én tilmelder sig. Vi skal have deponeret 
bidrag fra den/de som vil med. Vi skal stå i forskud for de øvrige. Et overslag siger, at det vil koste 
300.000 
  

Herefter blev både beretning, regnskab, budget og takster vedtaget enstemmigt. 
  
  
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
  
  
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
Jørgen Pilegaard, Ib Christiansen og Poul Henrik Graversen blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny Frederiksen 
blev genvalgt som suppleant. 
  
  
7. Valg af revisor og suppleant 
Hans Friis blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant. 
  
  
8. Eventuelt 
gav anledning til følgende spørgsmål: 

a. Er det ikke risikabelt med en højrentekonto på over 750.000 kr.? 
Svar: Kontoen var over grænsen for indskydergarantien lige pr. 31.12. hvor regnskabet slutter og hvor 
banken skriver renter på. Få dage senere er der flyttet penge, så der nu kun står 730.000 kr. på 
kontoen. 

  
Herefter blev generalforsamlingen hævet og vandværket var vært ved en kop kaffe og en bid brød. 
  

                
Underskrifter: 
  
  
  
Referent: Tonny Pedersen 
  
  
Dirigent: Otto Rosenmaj 
  
  
Formand: Ib Christiansen 

  

 


