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Asnæs Vandværk a.m.b.a. 
Enghaven 2 • 4550 Asnæs 

      

 

 

Generalforsamling 21. marts 2013 i Asnæs Forsamlingshus 

 

  

Start: KL. 19.00 

Slut : KL. 20.10 
 

                      

DAGSORDEN: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

5. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen  

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1. 

23 andelshavere var mødt frem. Hans Jørgen Larsen blev foreslået 

og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens 

lovlighed uden indsigelser. 

Han konstaterede indledningsvis, at der forelå fuldmagter fra de 

fraværende opstillede til valgene, som tilkendegav at være 

villige til valg. Endvidere to fuldmagter til sekretæren på deres 

vegne til afstemning. 

        

Ad 2. 

 

 Bo B. Jensen henviste til den skriftligt udsendte beretning og 
supplerede med følgende bemærkninger: 

Brandvæsenets vandafhentning til bl.a. branden i Vig-Hallen synes 

at have oversteget de fra indsatslederen oplyste 100 m3 gennem 

hele 2012. Men vi har ikke måler på brandhanen, så vi kan intet 

bevise. 

Vi forventer at kunne lave et „åbent hus“ – arrangement i 

april/maj til besigtigelse af nyinstallationerne. 

Vi har lavet aftale med Svend A. Nielsen om beplantning af de nye  

 

Randzoner omkring boringerne. 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
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Ad 3. 

Kassereren gennemgik balancen pr. 31.12.2012 og 

resultatopgørelsen for 2012 med forklaring til enkelte poster. 

Regnskabet udviser et underskud på kr. 525.674 mod et budgetteret 

underskud på kr. 108.000. – Altså en klar forringelse. 

Forringelserne skal især findes i de forøgede afskrivninger på 

grund af nyanlæg. (ca. 200.000) samt efterregulering af vandskat 

og lønkonto (ca. 107.000). Endvidere har vores målte forbrug 

indbragt ca. 150.000 mindre end forudsat.  

Det skal her understreges, at budgettet blev forelagt og godkendt 

på generalforsamlingen tilbage i 2011, hvor vi ikke kendte til 

efterfølgende lovgivning og begivenheder. 

Der er foretaget afskrivninger med kr. 426.056 mod budgetteret 

kr. 215.000.  

Vi har netop ibrugtaget den ny værksteds- og opbevaringshal, så 

den påvirker først regnskabet i 2013. 

Værkets egenkapital er nu på kr. 8.207.498 – heraf på aktivsiden 

likvide midler på kr. 2.047.262 og værdipapirer kr. 3.179.554 

samt anlægsaktiver og en kortfristet gæld på kr. 1.382.658. 

(primært skatter og afgifter). 

TILFREDSSTILLENDE PÅ BAGGRUND AF DE MASSIVE INVESTERINGER I 

VÆRKETS FREMTIDSSIKRING ! 

Der blev fra forsamlingen spurgt til:  

Budgetoverskridelsen vedr. Lønninger, som forklares af, at vi 

faktisk har aflønnet 2 personer.  

Endvidere blev der spurgt til posten “miljøfond og 

vandsektorlov“, som er blevet mindre end budgetteret. Dette 

forklares med, at lovgivningen i sidste øjeblik blev ændret. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad 4. 

Kassereren gennemgik budgettet og takstbladet for 2013/2014. 

Budgettet (og dermed takstbladet) blev enstemmigt godkendt. 
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Ad 5. 

Valg til bestyrelsen –  

Genvalgt blev: 

Arne Jensen 

Jens Jensen 

Søren C. Nielsen 

Suppleant: Paw Hannibal Rasmussen  

Ad 6. 

Revisorer: 

Ole Hansen og Thomas Mathiassen blev genvalgt 

Revisorsuppleant Henrik Lien Hansen blev genvalgt. 

Ad 7. 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 8. 

Under eventuelt blev der fremsat følgende: 

 Der blev spurgt til, hvordan man kan tømme det interne 

rørsystem og bedt om anvisninger på nettet.  

 FR vil forsøge, men der er mange typer målerbrønde og 

installationer. Værket har alene ansvaret for måleren. 

 Der blev spurgt til, hvordan aflæsningen af Kamstrup-målere 

kommer til at foregå, samt om der så fortsat bliver tale om et 

aflæsningsgebyr.  

 Dette bliver nok afskaffet for alle forbrugere, hvor vi har 

fået opsat de nye målere. 

 FR demonstrerede aflæsningsudstyr. 

 Ole Hansen, Høve Strands Vandværk, takkede for et godt og 

gnidningsfrit samarbejde med Asnæs Vandværk om tilsynet med 

Høve Strands Vandværk og driftsassistance. 

 FR gennemgik de skete renoveringer med fotoreportager med 

„før og efter“. 
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 Dette blev rigtig godt modtaget af forsamlingen. 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for 

god ro og orden. 

 

 

Således foregået – Hans Jørgen Larsen, dirigent 

 

 

__________________________________ 

 

 

 ______Sign.   H. J. Larsen_____________________________ 


