
ANDELSSELSKABET 
SKØDSHOVED VANDVÆRK 

Generalforsamling den 12.09.2021 

Formanden Niels Juel (NJ) bød velkommen til de 36 fremmødte. 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Frank Rosenfeldt, Poppelvænget. 

Frank Rosenfeldt blev valgt. 

Dirigenten begrundede, hvorfor GF blev afholdt så sent (Corona) samt generalforsamling, jf. 
vedtægterne, var lovlig indvarslet. 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 

Formanden startede med, at oplyse at næste generalforsamling ville blive afholdt den 20.03. 
2022 kl. 10.00 Bestyrelsen håber på TVED FORSAMLINGSHUS, men kunne ikke love noget på 
nuværende tidspunkt. 

Herefter forlagde formanden bestyrelsens beretning, som er vedlagt. 

Efter beretningen efterlyste dirigenten spørgsmål, og Hans, Snerlevej 7, spurgte om der var 
mulighed for at overvåge vandforbruget. Svaret var, at det gør vi bl.a. via vandværket, og via 
områdemålere. 

Jens Munkholm, spurgte om, hvordan vi fandt utætheder. Der blev svaret, at det bedste 
selvfølgelig var, hvis vi fik info fra andelshaverne, hvad vi gør i stor udstrækning. 

Peter Kragballe havde 2 spørgsmål. Hvornår får vandværket en ny hjemmeside, og hvor langt 
er planerne om en sammenslutning med nabovandværkerne. 

Formanden svarede, at hjemmesiden var blevet moderniseret, samt at bestyrelsen arbejder 
på at få indført en App, der er nem at betjener, hvor der også kunne udsendes besked om 
akutte ting. Med hensyn til sammenlægning, havde bestyrelsen inviteret Dejret og Tved til 
møde, men på grund af Corona var det blevet udsat. Der bliver fulgt op på det. 

BNBO blev også omtalt, NJ gav en kort orientering om dette. 

Jens Munkholm spurgte om vandværket ikke kunne gennemskylle rørene bedre, når der har 
været reparation. Svaret var, vi gør hvad der er muligt, men det er umuligt at skylle 
stikledningen helt ind til husene. 

Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt. 
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Pkt. 3 Økonomi 

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab og kommenterede på de forskellige noter. Eneste 
kommentar til regnskabet kom fra Peter Kragballe, som omtalte, at vi skulle være meget 
opmærksom på reglen om at der kun "må" stå kr. 750.000, i et pengeinstitut. Herudover 
spurgte han om vi have ajourført vandværkets forsikringer, bl.a. med en hackerforsikring. 
Dette spørgsmål blev taget til efterretning, og vi vil checke det via Vandværksforeningen. 
Herefter blev regnskabet sat til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt. 

Pkt.4 Budgetoverslag samt bestyrelses honorar for 2022 

Pkt. 5 

Pkt. 6 

Pkt. 7 

Pkt. 8 

Budgettet blev gennemgået og mht. bestyrelses honorar var der ingen ændring i forhold til 
de foregående år. Såvel budget som bestyrelsens honorar blev godkendt uden 
bemærkninger. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Niels Juel Nielsen, Thomas Fabricius og Tonni Jensen, alle 3 var villig til genvalg. 

Peter Kragballe foreslog Henrik Helbo. 

Der blev derfor skriftlig afgivelse af stemmerne, og det blev de 3 siddende 
bestyrelsesmedlemmer, der forsatte i bestyrelsen. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg var Per Varsted og Henrik Helbo og begge blev genvalgt. 

Valg af revisor for 2 år 

På valg var Claus Pytlich, og han blev genvalgt. 

Valg af revisorsuppleant 

På valg var Børge Thomsen, og han blev genvalgt. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommen nogen forslag. 

Eventuelt 

Der blev henstillet til at bestyrelsen fandt et andet sted for afholdelse af generalforsamling. 

Frank Rosenfeldt 

Dirigent 



Mundtlig beretning 

2020 var et godt år for vandværket- mange gæster, godt vandsalg og meget få driftsforstyrrelser 

Vi har desværre stadigt et lidt for højt vandspild, men vi arbejder hårdt på at nedbringe dette og finde 
utæthederne. Vi ahr udpeget områder hvor der skal udskiftes ledninger, men det er meget svært at få faste 

Aftaler med vore entreprenører- alle har mere end travlt, men vi skubber på og håber vi kan nå det 

Planlagte og budgetterede her sidst på året 

GF blev udskudt grundet Corona, som i det hele taget har forstyrret vores hverdag i halvandet år 

Vi har taget kontakt til vore naboværker - og de er positive for at møde hvor vi kan drøfte fremtiden og 
hvad vi kan begynde at samarbejde om. Der er ikke aftalt fast dato for et møde - men kontakten er der 

Vandkvaliteten er god og driftssikkerheden på værket er meget fin - hvilket vel skyldes alle de penge der 
netop er investeret i at gøre værket moderne, sikkert, driftssikker og hygiejnisk. 

BNO diskuterede vi også sidste år, og vi har forsøgt at finde hoved og hale i de indviklede regler. Hen over 
sommeren har Kommunen lagt sig lidt i selen, og hjulpet os videre på vej. Vi har afventet retningslinien fra 
både Kommune, Miljøstyrelsen og Vandværksforeningen - men det er svært at skaffe klarhed over hvordan 
dette skal gribes korrekt an. Der er mange muligheder, erstatning pr kvm, evt køb af jordlodder, eller leje 
jorden for en årrække for sikre mod pesticider og gødning. Vi håber at komme i mål med dette snarest, så 
vore 5 implicerede jordejere også kan få klarhed over hvor de står, hvad de og må - og ikke mindst 
erstatningens størrelse. 

Fremadrettet skal vi have udskifte mere ledning - v i  har stadigt ledninger af mindre god kvalitet, som er ca 
50 år gamle -dem skal vi have udskiftet i nærmeste fremtid, i takt med vort budget og i takt med at 
håndværkerne kan følge med. 

Vi arbejder på at finde en mere tidssvarende kommunikationsform, således ar vi bedre og hurtigere kan 
kontakte vore medlemmer ved ledningsbrud, forsyningsproblemer, arbejde på vandværket mm. Her kan 
også informeres generelt om gode råd, møder og Generalforsamlinger. 

Arbejdet i bestyrelsen er gået fint, med det problem at vi ikke får vore reparationer og arbejde udført til 
tiden grundet entreprenørernes travlhed, og til dels problemer med at skaffe materialer. Tak til bestyrelsen 
for den gode indsats. 

Også tak til vore håndværkere, som altid er klar når der er akutte problemer og driftsforstyrrelser 

Næste års Generalforsamling bliver søndag den 20. marts kl 1000 - forhåbentligt i Tved Forsamlingshus. 
Reserver venligst datoen og hold Jer orienteret på hjemmesiden. 
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Generalforsamling 2021 

Indkaldelse til ordinær/udsatte generalforsamling på 

Vesterlauget Ved Vandet 

Søndag den I 2. september kl. I 0.00 

DAG SO R DEN 

I. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2020 v/formanden

3. Regnskabsberetning for 2020 v/kassereren

4. Budgetoverslag med investeringsforslag samt
fastlæggelse af bestyrelseshonerar for 2021 v/kasseren

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Niels Juel Nielsen, Thomas Fabricius samt Tonni
Jensen
Alle 3 er villig til genvalg.

Skødshoved den 14. august 
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6. Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er Per Varsted, Ahornvænget 4 og Henrik Helbo, 
Skødshovedvej 8 

7. Valg af revisor for 2 år
Claus Pytlich (Villig til genvalg)

8. Valg af revisorsuppleant
På valg er Børge Bach (Villig til genvalg)

9. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag

I 0. Eventuelt 

Grundet begrænset plads er der kun adgang 
for et medlem. 

Der serveres 2 stk. smørrebrød pr. person samt I øl/vand 

Skødshoved den 14. august 
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Skødshoved Vandværks generalforsamling 
Formanden, Niels Juel Nielsen bød velkommen og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen 
blev optaget, så den kunne aflyttes via vandværkets hjemmeside. 
Herefter fortsatte generalforsamlingen med pkt. 1 

Pkt. 1 

· /  Pkt. 2

Valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Jens Bisgaard-Petersen, Snerlevej 8, og han blev 
valgt uden modkandidat. 

Bestyrelsens beretning v/formanden. Beretningen er offentliggjort på hjemmesiden. 
Herefter var der spørgsmål fra andelshaverne. Peter Grauballe spurgte til hvordan 
det gik med sammenlægning af vandværker i nabobyerne. Hertil svarede formanden, 
at vi havde taget kontakt med værkerne i Dejret, Tved og Knebel. Grundet Corona 
havde det trukket ud, men alle de adspurgte havde en positiv indstilling tH et 
samarbejde. Det vil være muligt, uden de helt store problemstilling, at få 
sammenkoblet de nævnte værker. 
Med hensyn til vandværkets hjemmeside blev den atter kritiseret, dog var der også 
personer, som syntes den er let at finde ud af, og man kan næste få alle spørgsmål 
om vandværket besvaret via hjemmesiden. Formanden informerede om, at 
bestyrelsen har fået tilbud på en App til SMS-beskeder via mobiltelefonen. Den 
havde den store fordel, at den havde pusch funktion, hvilket vil sige at vandværket 
kunne fremsende beskeder der ville blive modtaget på andelshaverens telefon 
umiddelbart efter afsendelsen, selvfølgelig under forudsætning, af at andelshaveren 
havde installeret appen. 
Herudover blev der spurgt om, trådløs overvågning, og aflæsning. Trådløs aflæsning 
bruger vandværket allerede. 
Overvågning er en mulighed, men for nuværende meget dyrt at installere. 
Herefter blev beretningen sat til afstemning, og den blev enstemmigt godkendt. 
Dirigenten opsummerede andelshavernes ønsker som flg. 1) Forbedre 
kommunikationen 2) Forbedre hjemmesiden 3) Samarbejde med andre vandværker 

Pkt. 3 Regnskabsberetning v/kasseren. Regnskabet blev gennemgået meget detaljeret, 
eneste kommentar til regnskabet havde Peter Grauballe der foreslog kasseren, at 
han til næste generalforsamling kun nævnede hovedtallene, og evt. specielle forhold. 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4 Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af bestyrelseshonorar 
for 2022. Kasseren gennemgik de forskellige poster, og der var kun 1 kommentar, 
nemlig at der burde afsættes et større beløb til hjemmesiden. 
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Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kaj-Ove Jensen og Søren J. Sørensen ønskede ikke 
genvalg. 
Følgende 3 stillede op: 
Børge F. Thomsen, Zion 15. Henrik Helbo, Skødshovedvej 8 og Per Varsted, 
Ahornvænget 4 
Der var skriftlig afstemning, og valgt blev Henrik Helbo, 34 stemmer, Per Varsted 32 
stemmer. Børge F. Thomsen fik 24 stemmer og indgår som bestyrelsessuppleant 
sammen med Hans Midtiby, Snerlevej 6 

Pkt. 6 Valg af revisor for 2 år. Claus Pytlich blev genvalgt. 
Og som revisorsuppleant blev Jens Bisgaard-Petersen valgt. 

Pkt. 7 Indkomne forslag. Udover bestyrelsens forslag, ændringer af vedtægter, er der ingen 
indkomne forslag. Bestyrelsen trak forslaget, da der var fejl i teksten. Herved 
bortfaldt den ekstraordinære generalforsamling. 

Pkt. 8 Eventuelt. Her var ingen bemærkninger. 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamling, og takkede for god ro og orden. 

/4  
d
; l:: kt  ;

Jens Bisgaard-Petersen 
Dirigent 
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Mundtlig beretning 

2021 var et godt år for vandværket - mange gæster, godt vandsalg og meget få driftsforstyrretser 

Vi har fået styr på vandspildet ved at måle målrettet på vore sektionsmålere - og udskliftning af rørerne har 
naturligvis haft en betydning. Kaj Ove har gjort en kæmpeindsats her 

GF 2020 blev udskudt grundet Corona, som i det hele taget har forstyrret vores hverdag i halvandet år 

Vi har taget endnu en kontakt til vore naboværker - og de er positive for at møde her i foråret - så vi kan 
komme videre med evt samarbejde eller hvad det nu munder ud i. Der kan være flere veje frem 

Vandkvaliteten er god og driftssikkerheden på værket er meget fin - hvilket vel skyldes alle de penge der 
netop er investeret i at gøre værket moderne, sikkert, driftssikker og hygiejnisk. 

BNBO diskuterede vi også sidste år, og vi har forsøgt at finde hoved og hale i de indviklede regler. Hen over 
sommeren har Kommunen lagt sig lidt i selen, og hjulpet os videre på vej. Vi har afventet retningslinier fra 
både Kommune, Miljøstyrelsen og Vandværksforeningen - men det er svært at skaffe klarhed over hvordan 
dette skal gribes korrekt an. Der er mange muligheder, erstatning pr kvm, evt køb af jordlodder, eller leje 
jorden for en årrække for sikre mod pesticider og gødning. Vi håber at komme i mål med dette snarest, så 
vore 5 implicerede jordejere også kan få klarhed over hvor de står, hvad de og må - og ikke mindst 
erstatningens størrelse. 

Vi arbejder på at finde en mere tidssvarende kommunikationsform - og i den forbindelse bestilt en App 
som vi håber alle vore medlemmer vil tage til sig. Det bliver et supplement til en opgraderet hjemmeside, 
men med en PUSH funktion således at vore andelshavere bliver varskoet om bl.a. ledningsarbejder, 
forstyrrelser i driften, nye tiltag, møde, generalforsamlinger og meget mere 

Arbejdet i bestyrelsen er gået fint, med det problem at vi ikke får vore reparationer og arbejde udført til 
tiden grundet entreprenørernes travlhed, og til dels problemer med at skaffe materialer. Det blev dog 
bedre sidst på 2021, og vi ser lyst på dette punkt til 2022 - der er allerede lagt en plan for det planlagte 
arbejde. Tak til bestyrelsen for den gode indsats. 

Også tak til vore håndværkere, som altid er klar når der er akutte problemer og driftsforstyrrelser 

Særligt tak til Mugge - Mogens Vognsen som nu pr. 1. marts er stoppet som vor faste værkpasser og VVS 
mand. Dette er nu overgået til Jens Hviid Laursen 

Næste års Generalforsamling bliver søndag den 20. marts kl 1000 - forhåbentligt i Tved Forsamlingshus. 
Reserver venligst datoen og hold Jer orienteret på hjemmesiden. 

FAQ 

Hjemmesiden og app - fokus på at få begge dele til at spille sammen og bedre og mere overskueligt 

Samarbejde: Fremtiden vil kræve mere samarbejde. Dejret og Tved er vore naboværker, og være naturlige 
partnere, evt sammen med Skellerup Enge. Der er naturligvis andre muligheder bla Djurs Vand og GAV 



BNBO Vi tror Kommunen må på banen. Vi har talt med de fleste areallejere/lejere, og vi skal nok nå i mål 
inden udgangen af 2022, bare vi får faste retningslinier for kontrakter, kompensationsstørrelse, tinglysning 
mm - og sikkerhed for at der ikke kommer flere og skærpede regler foreløbigt. Jord køb ligger ikke lige i 
kortene 


