
Referat fra generalforsamling den 24. marts 2017 
 

Skrillinge Russelbæk Vandværk 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
5. Investeringsplan for kommende år forelægges til orientering 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Hans Rasmussen 
9. Valg af bestyrelsessuppleant 
10. Valg af bilagskontrollant (valgt 2016 Rosalie Larsen) 
11. Valg af suppleant til bilagskontrollant (valgt 2016 Steen Schultz) 
12. Eventuelt 

 
Foruden bestyrelsen (Per Posselt, Hans Rasmussen og Ole Hansen) deltog 21 personer i 
generalforsamlingen. Disse 21 personer repræsenterede 12 brugere. 
 
Pkt. 1 
Bestyrelsen foreslog Steen Schultz til dirigent. Steen modtog valget. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik dagsordenen. 
Det gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
Pkt. 2. 
Gert Maimburg og Henning Larsen blev valgt til stemmeudvalg. 
 
Pkt. 3 
Bestyrelsens beretning gav anledning til spørgsmål vedr. vandanalyserne fra Eurofins, som 
bestyrelsen mener har været behæftet med fejl i den senere tid. 
Vandværket har rettet henvendelse om tilbagebetaling af fakturaer og har rettet henvendelse til 
vandværksforeningen ang. evt. sagsanlæg. Det er bestyrelsen der har bevisbyrden i en evt. sag. 
Bestyrelsen har opsagt kontrakten med Eurofins i forbindelse med mistanke om fejl i prøverne. 
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en reaktion fra Eurofins. 
 
I forbindelse med plan om renovering af kloakledningen fra Assensvej til vandværket, som har vist 
sig at indeholde store mængder trærødder, blev der stillet spørgsmål om det ikke var mere 
hensigtsmæssigt at udskifte kloakledningen frem for at strømpefore den. Dette afviste bestyrelsen 
pga kloakledningens beliggenhed på fremmed grund. 
 
Der var ønske om en uddybning af udgifterne til renovering af vandværket, som viser sig at blive 
dyrere end først anslået. Dette spørgsmål tages op under dagsordenens pkt. 5. 
 
Herefter godkendte generalforsamlingen bestyrelsens beretning. 
 
Pkt. 5 
El til prdouktion er ifølge regnskabet steget ret meget. Bestyrelsen mener at det må have at gøre 
med, på hvilket tidspunkt regningen er betalt, idet den månedlige kontrolaflæsning ikke har vist 
udsving i forbruget i f.t. 2015. 
Bestyrelsen oplyste på forespørgsel at regning for forbrug af nødvand endnu ikke er modtaget fra 



Tre-For. 
Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet. 
 
Pkt. 5 
2030-planen er blevet dyrere end først beregnet. Det skyldes bl.a. at bestyrelsen har valgt en 
udskiftning af de eksisterende tanke til ståltanke i stedet for renovering. 
Bestyrelsen vil optage yderligere kommunegaranteret lån, men der bliver ikke behov for at ændre 
den ekstraordinære betaling på 1.200 kr. pr. år pr. forbruger. 
 
Bestyrelsen begrunder beslutningen om udskiftning af tankene med, at en beklædning af de 
eksisterende tanke ikke vil være en varig løsning. 
 
Der var en drøftelse om, hvorvidt der skal bruges lokale håndværkere i videst muligt omfang, idet 
hovedentreprenøren har valgt andre håndværkere i deres tilbud. Det vil være muligt at anvende 
lokale håndværkere til enkelte underentrepriser uden at det får indflydelse på hovedentreprenørens 
koordinering af projeket. 
 
Generalforsamlingen anbefalede at der benyttes lokale håndværkere. 
 
Generalforsamlingen accepterede det nye budget på 2,2 mio kr. og bestyrelsen bemyndiges til at 
arbejde videre med projektet. 
 
Pkt. 6 
Det er bestyrelsens opfattelse at beslutningen om at ændre vedtægten til at bestyrelsen består af 3 
personer betragtes som et minimum. Hvis der senere bliver mulighed for at øge antallet af 
bestyrelsesmedlemmer finder bestyrelsen ikke at det skal vedtages af en ekstraordinær 
generalforsamlingen. 
Der var ikke indsigelser mod dette. 
 
Pkt. 7 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Pkt. 8 
Hans Rasmussen blev genvalgt. 
 
Pkt. 9 
Steen Schultz blev valgt. 
 
Pkt. 10 
Rosalie Larsen blev valgt 
 
Pkt. 11 
Steen Schultz blev valgt. 
 
Pkt. 12 
Hans Rasmussen (bestyrelsen) oplyste til bemærkning om etablering af toilet på vandværket, at det 
– i forbindelse med renovering af vandværket – vil være billigere at etablere et toilet end at leje en 
toiletvogn i renoveringsperioden. 
 
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, om der er mulighed for at brugerne kan få adgang til 
regnskabet nogle få dage før næste generalforsamling, idet regnskabet er vanskeligt at overskue på 
få minutter 



 
 
Der var også forslag om afholdelse af åbent hus på vandværket. 
 
Bestyrelsen oplyste, at der helt sikkert vil blive afholdt et arrangement på vandværket, når 
renoveringen er afsluttet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen afsluttede med hyggeligt samvær samt servering af smørrebrød. 


