
Generalforsamling den 17. marts 2010. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – Valgt blev Frede Jensen 

2. Beretning om det forløbne år. 

”Bestyrelsens beretning for 2009. 

Bestyrelsen foretog i juni måned 2009 en ny konstituering, idet Torben Tang ikke ønskede at varetage 

jobbet på grund af travlhed. 

Ny formand: Finn Petersen 
Næstformand: Hans Jørgen Jørgensen 
Kasserer: Sven-Erik Vad 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Bent J Pedersen 
Torben Tang 
Viggo Hansen 
Jes E Matthiesen 
 

Vørket har udpumpet 220.418 m3 og solgt 199.153 m3, hvilket giver et spild på 21.265 m3. Spildet svarer til 

9,6 %.  

Bestyrelsen ha ringen forklaring på spildet, idet der ikke har været kendte lækager. Der kan evt. opsættes 

bimålere på afgrænsede ledningsstrækninger. Vores forbrug om natten varierer fra 6 m3 til 10 m3 uden 

nogen forklaring. Der er måske utætheder før måleren, som vi aldrig hører om.  

Bestyrelsne har overvejet at investere i målere til fjernaflæsning, men det har en meromkostning på ca. 

1.000 kr, pr. vandur. Fjernaflæsning kunne tidligt forklare en læk efter måleren, og derved kunne vi advarer 

forbrugeren. 

Bestyrelsen har besluttet, at vand til brandværnet fremover skal betales. 

Vi har udskiftet vandure, men vores information har ikke været god nok.  

Vandsektorloven er gældende fra 01. januar 2010, og arbejdet var sat i gang med hensyn til at ændre 

vedtægter og afklare åbningsstatus til selskabsform og i forbindelse med vandsektorloven. 

I juli måned viste de ordinære prøver af vandet, at der var overskridelser af Coliforme bakterier på værket i 

Sjellerup. Coliforme bakterier må ikke forveksles med E_Coliforme bakterier. 

Tilsynsmyndigheden ville udsende i kogeanbefaling, men vi stoppede udpumpningen og har efterfølgende 

foretaget rensning og klorign samt pumpet maxmængde igennem værket i flere måneder for at se om det 

var en løsning, men det gav ingen resultater. For om muligt at lokalisere kilden til bakterierne, er der 

monteret flere prøvehaner på værket, og det viser sig. At forureningen kommer fra rentvandsbeholderen. 



En mulig løsning ville være at lægge nyt pap på toppen af rentvandskammeret, men det var ikke sikkert, at 

det var den rigtige løsning, Bestyrelsen har derfor besluttet, at sjellerupværket lukkes indtil videre. 

Guderupværket kan klare forbruget uden problemer. 

Der har i årets løb ikke været nye ledningsudvidelser. 

Der har været en del problemer med opkogte anboringer. 

Drøftelserne med Stevning om en evt. fusion fortsætter, og kommer sammen med forslag til nye vedtægter 

til drøftelse på en ekstraordinær generalforsamling den 27. april. 

Byggeriet af det nye værk er begyndt og forløb planmæssigt indtil jul, men byggeriet stoppede før jul på 

grund af sne. Vi forventer, at byggeriet forsinkes, måske ca. 3 måneder på grund af den megen sne i vinter. 

Der mangler stadig en tæthedsprøve af en rentvandsbeholder inden der fyldes jord omkring bygningen. 

Maskin- og rørtegnnger er færdige, og der mangler kun bestykninger af pumper. 

2009 har et år med mange møder angående det nye værk, fusion med Stevning og Vandrådet samt 

forureningen. Herudover har mange forbrugere henvendt sig angående forureningen, idet de har hørt 

Radio Als eller har læst noget i avisen. 

Året har forlæøbet tilfredsstillende.” 

Der blev stillet flere afklarende spørgsmål vedr. vandspildet, og der blev foreslået, at vi brugte medierne til 

at oplyse vandværkets forbrugere om vandspiildet, for derigennem at få forbrugerne til at være 

opmærksom på mulige utætheder. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse. 

Regnskabet viser et overskud på 246.207 kr. og en egenkapital på 4.810.757 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er: Hans J. Jørgensen – valgt i Elstrup – modtager genvalg 

                   Sven-Erik Vad – valgt i Egen – modtager genvalg. 

 

Begge blev genvalgt. 

 

5. Valg af suppleant til bestyrelsen: 

Aage Andersen, Egen. (modtager genvalg) 

Aage Andersen blev genvalgt. 

 

6. Valg af revisorer: 

Peter Christiansen og Jørn Maron (modtager genvalg) 



Begge blev genvalgt. 

 

7. Valg af revisorsuppleant: 

Henrik Jørgensen blev genvalgt. 

 

8. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ikke kommet forslag. 

 

9. Eventuelt. 

Aage Andersen roste bestyrelsen for det gode arbejde, men foreslog, at informationen på 

hjemmesiden blev bedre. 

 
 

  


