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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 28. april 2018 kl. 10:00 
 
1. Valg af dirigent 
Henning Jensen blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
I alt 13 interessenter var mødt op til generalforsamlingen, der igen i år blev afholdt på Pårup Kro. 
 
 
2. Beretning 
Henning Jensen berettede om det forgangne år med udgangspunkt i den udsendte årsberetning. Desuden fortalte 
Henning, at samtlige vandmålere bortset fra 2 nu er udskiftet. Da vi har et minimalt spild, blev der stillet spørgsmål til, 
om det overhovedet var nødvendigt, at skifte samtlige vandmålere. Henning fortalte, at der lovmæssigt er krav til, at 
alle målere regelmæssig skal undersøges eller helt udskiftes, så det kan vi ikke slippe for. 
De nye målere har en del fordele, da de ikke indeholder mekaniske hjul og således er mere stabile. Desuden kan de 
fjernaflæses af vandværket og derved får vi mere rigtige aflæsningstal. Yderligere kan vi fremover sende aflæsningerne 
til Silkeborg Forsyning, så det ikke bliver nødvendigt at udsende aflæsningskort. Dette vil de honorere til vandværket. 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad 
Blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.  
Det blev bemærket, at telefon udgiften på kr. 4.113,00, der primært indeholder opkobling til internet og mobilnet fra 
TDC, vil kunne gøres billigere fra Waoo. Dette vil blive undersøgt. 
Bestyrelsen argumenterede for bevarelsen af vores nuværende takstblads afgifts niveau. 
Årsregnskabet og takstbladet blev herefter godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
5. Valg 
På generalforsamlingen sidste år, blev det besluttet, at liste alle vandværkets poster og altså ikke blot de personer, der 
er blevet valgt. Benny Ladefoged og Bodil Steensgaard ønskede ikke genvalg, så Værket siger tak til dem begge for 
deres indsats. Efter valghandlingen, så posterne derefter således ud: 
Bestyrelse 
Bestyrelse 
Bestyrelse 
Bestyrelse 
Bestyrelse 

Henning Eriksen, Hesselhus 11 
Per Krause-Kjær, Moselundvej 25 
Flemming H. Møller, Kollerhus 138 
Henning Jensen, Kollerhus 52 
Allan Andersen, Kollerhus 64 

Genvalgt 
Genvalgt 
Valgt 
Ikke på valg 
Ikke på valg 

Bestyrelses suppleant 
Bestyrelses suppleant 

Kjeld Bjørnholdt, Hesselhus 17 
Kandidat søges 

Genvalgt 
Mangler 

Revisor 
Revisor 

Lars Abrahamsen, Kollerhus 192 
Vagn Pedersen, Hesselhus 68 

Valgt 
Ikke på valg 

Revisor suppleant Karsten Kristensen, Hesselhus 22 Valgt 
 
 
6. Fremtidig virksomhed 
Silkeborg Forsyning har stillet skærpede krav til vandværkerne generelt.  
Dette betyder bl.a. en intensivering af vandprøver mm., hvilket måske vil betyde en lille meromkostning på sigt.  
En beredskabsplan i tilfælde af forsyningssvigt anbefales og her har vi lavet en aftale med Engesvang Vandværk til 
etablering af en midlertidig forsyning.  
Imidlertid er Hesselhus Vandværk vurderet af Silkeborg Forsyning til at være lige under de allerbedste private 
vandværker i Silkeborg Kommune, så det er vi naturligvis stolte over og derfor ikke så bekymrede. 
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7. Eventuelt 
Enkelte har tidligere haft problemer med frostsprængning af deres måler. I forbindelse med udskiftningen af 
vandmålerne, havde nogle af målerbrøndene en plade glasuld under dækslet eller direkte på vandmåleren, der havde 
opsuget masser af vand. En sådan isolering vil derefter ikke fungere. Det anbefales i stedet at tilskære en tyk 
flamingoplade og anbringe den direkte under dækslet og/eller evt. indkøbe et kørefast dæksel og lægge det ovenpå 
målerbrøndens dæksel til yderligere isolering. Med de nye målere, der kan fjernaflæses af værket, vil det således ikke 
længere være nødvendigt at lukke op for målerbrønden med mindre, der er fejl.  
Der opfordres kraftigt til, at alle holder deres målerbrønd tør og frostfri, så vi undgår frostsprængninger i fremtiden. En 
ny måler koster ca. 700 kr. plus udskiftning. 
Der blev spurgt til vandværkets lejekontrakt, der beskriver rettigheder og pligter for ejer og lejer. Den er både tinglyst 
og naturligvis tilgængelig for bestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen    
Per Krause-Kjær 
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