
Generalforsamling 

Generalforsamling blev afholdt tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 på Jyske Ås Kulturhus og Vandrehjem, 
Flauenskjold 

Torben Larsen blev valgt til dirigent. 

Beretning om det forløbne år ved formand Charles Nielsen 
Formanden kunne berette om et forholdsvis travlt år. En analyse havde ikke været tilfredsstillende, ikke noget alvorligt 
men alligevel valgte bestyrelsen at tage hånd om problemet. Det viste sig at være en forbindelse mellem en boring og 
selve vandværket, som var årsagen. Af samme årsag blev begge rentvandstanke tømt og renset. Vandspildet er på ca. 
10%, hvilket er for meget og ønskes bragt ned. Der blev bl.a. fundet en stor lækage på kommunens grund på 
Gårdsholtsvej. Grunden rummede tidligere kommunens rensningsanlæg, men ligger nu ubenyttet hen. Tilslutningen til 
vandværket er nu helt sløjfet. Desuden havde der været flere brud på nettet, som alle er udbedret. Vandværket har et 
godt samarbejde dels med det lokale vandråd og dels med Brønderslev Kommune. Vandværket har i øvrigt i efteråret 
tilsluttet forbruger nr. 600 og har ialt ca. 70 km vandledning gravet ned. Taksterne forbliver uændrede. 
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen 
Regnskabet for regnskabsåret fra 1.10 2012 til 30.09.2013 viste en omsætning på kr. 541.932 kr. excl. vandafgift og 
moms. Det blev til et overskud på kr. 7.025 efter der er afskrevet kr. 110.000 på ledningsnettet. Egenkapitalen udgør 
herefter kr. 2.584.702 hvoraf anlægsaktiver (bygninger, boringer og ledningsnet) udgør kr. 980.571. Generalforsamlingen 
godkendte regnskabet. 

Budget for det/de kommende år fremlægges ved kasserer Kjeld H. Jørgensen 
Budgettet for 2013/2014 blev fremlagt. Der er forventes ikke de store ændringer i forhold til det netop fremlagte 
regnskab, hvorfor der forventes et overskud på kr. 8.906. 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  
- Efter tur afgår: Henrik Jeppesen og Jens Jørgen Lex 
Henrik Jeppesen og Jens Jørgen Lex genvalgtes 
- Valg af 2 suppleanter 
De siddende suppleanter Ole Jacobsen og Jørgen Mikkelsen genvalgtes 

Valg af revisor og revisorsuppleant.  
- Efter tur afgår: Jens Abildgaard 
Jens Abildgård genvalgtes 
- Valg af 1 revisorsuppleant 
Jens Mortensen genvalgtes 

Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke kommet forslag til drøftelse 

Eventuelt 
Der var en generel drøftelse af vandværkets drift herunder, hvad der skal ske, når der med tiden bliver behov for 
udskiftning i bestyrelsen til personer med knap så megen erfaring i vandværksdrift. Desuden var der ønsker til et mere 
digitaliseret kortmateriale, som er mere anvendeligt for graveoperatører. Vandværksbestyrelsen havde som et 
fremtidsønske, at alle målere skiftes ud til målere, som kan aflæses digitalt og helst fra værket af. 
 
23 forbrugere deltog i generalforsamlingen 

 


