
Ordinær generalforsamling 
Hadbjerg vandværk I/S 
16-03-2006 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus 
 

1. Valg af dirigent 
Henning Møller blev valgt og konstanterede at generalfo rsamlingen var afholdt én 
dag for sent i henhold til vedtægterne, men iøvrigt lovligt indkaldt. Dirigenten 
henstillede til bestyrelsen at generalforsamlingen afholdes rettidigt – vedtægterne 
foreskriver at generalforsamlingen skal afholdes senest d. 15-marts i det 
pågældende år. Dette blev vedtaget på gf for 3 år siden – mangler i vedtægterne – 
skal tilføjes! 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Formanden forlagde beretningen som er vedlagt (se appendiks 1). 
Ole fortalte kort om projektet med at få etableret en ny boring.  
Beretningen godkendes. 

 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Vedlægges som appendiks 2 
Balance som appendiks 3 
Sprg: Johannes Bilde spurgte til måden, gælden til kommunen var blevet 
beregnet/aftalt – formanden forklarede hvorledes beløbet blev fastsat. 
Sprg: Der blev spurgt til hvorfor gælden ikke var blevet afviklet tidligere, idet 
Hadbjerg Vandværk (HV) jo lå inde med pengene. Formanden forklarede, at den 
lange udsættelse primært skyldtes at kommunen havde udskudt afviklingen. 
Sprg: Der blev spurgt til hvad løn-udgiften gik til. Formanden forklarede, at 
lønnen gik til Formanden og kassereren. 
Regnskabet godkendes enstemmingt. 

 
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår 

Budgetet vedlægges som appendiks 4 
Sprg: Vagn spurgte til hvad afgiften til amtet dækkede. Ole forklarede hvorledes 
afgiften blev fastsat som et bestemt antal ører pr. Kubikmeter vand vandværket 
har tilladelse til at indvinde, samt at afgiften dækker diverse udgifter hos amtet til 
geologer m.v. 
Det blev foreslået at budgettet blev delt op i to, et driftsbudget og et 
anlægsbudget. 

 
5. Fremlæggelse af takstblad for næste regskabsår 

Takstblad vedlægges som appendiks 5. 
Formanden fremlagde forslag til takstblad for næste regnskabsår. 
Takstblad blev godkendt enstemmigt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Peter Basse og Ole Nielsen. Peter Basse ønskede ikke genvalg.  
Ole Nielsen blev genvalgt. I Peter Basse’s sted blev Søren Thomsen valgt. 



 
7. Valg af suppleanter 

Henrik Søndergård valgtes som ny suppleant. 
 Margit Jensen genvalgtes som suppleant 

 
8. Valg af revisorer 

Egon Bjerring blev genvalgt 
 

9. Valg af revisorsuppleant 
Ivan Damborg Jensen blev valgt. 
 

10. Evt. 
Sprg: Stikledningsafgifter, hvorfor er beløbet så højt, når kommunen allerede har 
solgt grunden som byggemodnet. Formanden mente at ”byggemodnet” ikke 
inkluderer vandtilslutning. Formanden forklarede hvorfor bidragssatser var sat 
som beskrevet i takstblad. Egon forklarede at bidraget bl.a. gik til bidrag til 
egenkapitalen og dermed at blive medejer af HV’s formue. 
Sprg: Hvor stor er kapaciteten for HV? Indvindingstilladelsen er p.t. på 120000 
m3. Egon forklarede at HV ved grundlæggelsen blev projekteret til 400 
forbrugere. 
Kommentar: Der blev fremlagt kritik af HV’s hjemmeside – det blev bl.a. 
kritiseret at det ikke var muligt fra en bærbar pc at åbne dokumenter, mens det var 
muligt fra en stationær pc. Det skønnes at problemet primært hidrører valg af 
software samt konfiguration. Bstyrelsen undersøger problemets omfang. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlinge. 
Formanden takkede den afgående kasserer for det gode arbejde. 
 
Mail:  hm@dr9.dk 


