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Generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 22 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: 
 
Så er der gået endnu et år, siden vi sidst havde generalforsamling. Vores nye vandværk er nu 9 år 
gammelt. Det fungerer stadigvæk fint og upåklageligt, måske fordi vi har en dygtig vandværkspasser i Lars 
Henriksen. 
 
Der er i 2017 kommet 4 nye andelshavere. Desværre ingen i udstykningen Skovhavegård, men det 
kommer der forhåbentligt i 2018. 
 
Vi har i 2017 oppumpet 150.675 m3 vand og faktureret 137.390 m3. Det giver et spild på 13.285 m3, 
svarende til 8,8 %. Spildet er cirka det samme som i 2016, hvor det var 13.067 m3. Den fakturerede 
mængde er derimod steget med 7.073 m3, som for det meste skyldes at Hotel Vejle Fjord har øget deres 
forbrug. 
 
I det forløbne år har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder og 6 personer har været til oplysningsmøde på Hotel 
Pejsegården om elektroniske vandmålere. Desuden har 2 mand været til det årlige møde i Daugård Hallen 
om vandværker, arrangeret af Hedensted Kommune. Desuden har Jakob Baunsgaard, vvs-installatør, og 
undertegnede været på kursus i drift og hygiejne for vandværker og opfylder nu begge to lovens krav for at 
passe et vandværk. 
 
Der er i 2017 taget vandprøver af vandet 5 gange. Alle prøver viste at vi stadigvæk har noget fint vand. 
Desuden har vi ekstra fået taget prøver i alle tre boringer for det gamle sprøjtemiddel Chloridazon. 
Sprøjtemidlet har været anvendt i roer, men det er blevet forbudt i 1996. Der er ikke fundet noget af det i 
de udførte prøver. Alle prøveresultater kan ses på vandværkets hjemmeside. 
 
Der har i 2017 været en mindre utæthed på vandledningen mellem Fakkegravvej nr. 15 og 17. Da der var 
gravet op, og vi var kommet ned til hullet, viste det sig, at det var en gammel jernledning, som gik under 
Fakkegravvej, der var hul på. Vi måtte derfor have gravet tværs over Fakkegravvej, for at have skiftet 
rører, og det var pludselig en stor reparation. Heldigvis kun én utæthed, men har I mistanke om huller, så 
henvend jer ! 
 
Desuden har vi skiftet en reduktionsventil ved Fakkegravvej 34. 
 
Vi har i 2017 renoveret en boring. Pumpen er skiftet, og foringen i boringen er afsyret. Så nu kan boringen 
yde ca. 10 m3 mere pr. time end før. 
 
Der er udført det årlige eftersyn af vandværket af Højfeldt, og her var der intet at bemærke. 
 
Nu lidt om, hvad der skal ske i 2018. Vi har i bestyrelsen besluttet at begynde at udskifte vandmålerne. Dm 
vi har nu er ca. 25 år gamle. Vi har besluttet, at de nye målere skal komme fra Kamstrup, dansk 
produceret, og de er forberedt for at kunne aflæses elektronisk, men til at starte med, skal de aflæses 
manuelt, som vi gør nu. Vi starter med at skifte alle målere nord for Vejlevej (bortset fra Vejlevej), i alt ca. 
170 stk. Vi forventer at starte efter Påske. 
 
Til slut vil jeg gerne takke Lars, for det store arbejde han gør, både når det gælder hurtig udrykning ved 
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alarm på vandværket, hjælp ved ledningsarbejde og udskiftning af defekte vandmålere. Også en stor tak til 
Marianne, altid hjælpsom og imødekommende. Sidst men ikke mindst, en stor tak til bestyrelsen, for det 
arbejde de har gjort i det forløbne år. Tak. 
 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Marianne Nørager havde forfald, pga. kursus i persondataloven. I hendes sted gennemgik Chresten 
Bruun det udleverede regnskab. Ligesom sidste år er regnskabet udarbejdet i henhold til 
Årsregnskabslovens regler om Klasse A-regnskaber (regnskab for de mindste virksomheder), hvorfor 
der skal bladres mellem regnskab og noter for at se sammenhængen. 
 
Samlet drøftelse af punkt 2 og 3 
gav anledning til følgende spørgsmål: 

a. Er ledningssystemet moderniseret? 
Svar: Tja – vi finder stadig enkelte gamle jernrør. Og en del aluminiumsrør fra ’70-erne. 
Samt sprøde, hvideplastikrør. Alle disse skiftes efterhånden som vi støder på dem. Men 
det er pt. ikke vedtaget, at gøre særlige tiltag vedr. udskiftning af ledningsnet. Men der 
er til formålet afsat 2 mio. i 5 års budgettet.  

b. Hvordan er vandets hårdhed? I Juelsminde tales der om at etablere et blødgøringsanlæg på  
 vandværket. 

Svar: Vandet i Juelsminde er noget hårdere end vores. 
(Efterskrift: Hårdhed i Juelsminde 19,9 odH. I Stouby er den 15 odH.) 

 
Herefter blev både beretning og regnskab vedtaget enstemmigt. 
 
 
4. Budget og takster forelægges til godkendelse 
Chresten Bruun gennemgik det udleverede forslag til budget og takster. Fast afgift sænkes fra 425 kr. 
til 400 kr. (eksl. moms) og kubikmeter-pris sænkes fra 3,00 kr. til 2,50 kr. (eksl. moms og grønne 
afgifter). 
 
Det blev vedtaget enstemmigt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
Tonny Pedersen og Chresten Bruun blev genvalgt til bestyrelsen.  
Som suppleant blev Lars Pedersen genvalgt. 
 
 
7. Valg af revisor og suppleant 
Hans Jørn Sørensen blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Mødet afsluttet kl. 20:16, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var 
herefter vært ved en kop kaffe og en bid brød. 
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