
HADBJERG VANDVÆRK I/S 

  
 
Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Tirsdag d.  9 marts 2002 kl. 19:30 i Hadbjerg Forsamlingshus 
 
Der var 12 stemmerberettigede til stede. 
 
1. Valg af dirigent. 
Henning Møller blev forslået af bestyrelsen og valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:  
 
Året der gik. 
 
Nye tilslutninger,  fik vi 4 nye tilslutning: Tolsagervej 4, Rødkælkevej 2-4, Glentevej 10.  6 
flytninger. Mange henvendelser fra ”nybyggere” og fra firmaer i industriområdet ved motorvejen.  
 
Vandforbrug, viser en stigning som, bla. skyldes Erslev aftager næsten 5000 m3.  
 
Overvågning, Overvågningen har kørt hele året. Overvågningen viser at vores forbrug er stabilt og 
at der ingen lækager er. 
 
Vandkvalitet. Vi har stadig noget rigtigt godt vand i Hadbjerg, kvaliteten er i top, der har været et 
par enkel overskridelser af tilladte værdier, men de skyldes fejl i måden vandprøven bliver tages. 
Efterfølgende har vi fundet ud af, via vandværks foreningen, at det ikke kun er os som oplever det. 
Der er taget kontakt til Analyse firmaet. 
 
Erslev er blevet tilsluttet, men stadig lidt tekniske problemer. Overvejer at lægge en direkte ledning 
ind.  
 
Kærsmindevej: Nedklassificeret til privat fællesvej, vandværket kommer derfor til betale en andel 
af vedligeholdelses udgifterne. Netop i dag har vi fået brevet fra Hadsten kommune hvor det er 
afgjort at vi skal betale 5555,55 kr. pr. år. 
 
Takstblad, Sidste år sagde jeg til generalforsamlingen. Vi har ikke kunne fået vores takstblad for 
2002 godkendt af Hadsten Kommune, pga. beregningsmetode vi har brugt ikke er den som bla. 
Vandværksforeningen anbefaler. Dette er der nu rettet op på, og kommunen har forhånds godkendt 
takstbladet. Kort sagt er det blevet udregnet hvor meget det samlet ville koste at tilslutte alle de 
husstande som ikke er koblet på i dag, divideret med antallet. Fordelt på Forsyningsledninger, og 
stikledninger.  Dette betyder at den som bor 50 meter fra ledningen og den som bor 500 m fra 
ledningen skal betale det samme for at blive tilsluttet. Dette betyder så også at prisen som nye 
forbrugere skal betale er incl. alt. Denne pris vil blive index reguleret hvert år.  
Og det kan så gentages igen i år. Vi har fået godkendt driftsbidraget, men de vil ikke godkende 
anlægsbidraget. Dette skete først efter mange og lange telefonsamtaler, hvor det til sidst viste sig at 
de ikke havde kikke på det indsendt takstblad for 2003. 
Den medarbejder ved kommunen som har haft ansvaret for vandværker de sidste par år, er 
pludselig rejst, uden at vandværkerne fik besked. Han har misforstået den tidligere medarbejders 
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notat og har IKKE set på det nye takstblad for 2003. 
Vi vil nu indkalde Kommunen og Vandværks foreningen til et møde så vi kan få takstbladet på plads 
en gang for alle, samt tage en diskussion omkring passagebidraget på Langskov ledningen.  
 
Vandforsyningsplan 
Det er et spørgsmål om hvor den er henne og om hvad der vil ske i fremtiden.  
Kommunalplan viser at Hallendrup og Erslev vil med tiden komme til at høre til vores 
forsyningsområde. 
 
Ledningsnet registrering. Vi har valgt leverandør og det blev Elro som skal udfører opmålingen og 
NaturGas Midt/Nord som skal drive Webløsningen. www.ledninger.info 
Vi begynder i løbet af kort tid at registrere Stophaner o.l. 
 
Økonomi  
Vi har en god og sund økonomi, vores obligationer er blevet solgt, det er faktisk ikke lovligt at  have 
obligationer. 
 
Hårde kurs mod dårlige betalere ! 
 
Hvilket fører os til fremtids planerne, dvs.  det er skal ske inden for de næste  
12 måneder. 
 
FREMTID 
 
Ledningsnet registrering, Skal gøres færdigt. Der skal data på ledninger, størrelses alder, også 
videre. Hvilket skal hjælpe os med at planlægge udskiftninger af ledninger. 
 
Placering af ny kildeplads. Der er lavet mundtlige aftaler med Landmand og i dag har vi fået en 
mundtlig forhånds godkendelse fra Amtet og det næste der sker er, at der skal findes en teknisk 
løsning og fremskaffes et tilbud.  
 
Vandværkssamarbejde i Hadsten kommune, Er blevet nedlagt, der var ikke interesse i 
vandværkerne til at deltage i samarbejdet. Måske var det lidt for ambitiøst, med ledningsnet fond 
o.l.  
 
Aflæsninger: Udsendt 1 uge før end det plejer (16 dec.) efter et ønske der var oppe på sidste 
generalforsamling, desværre har vi aldrig haft så mange som ikke har indsendt aflæsningskort,  48 
stk., og vi vil nu tilbyde at man kan indtaste sin aflæsning på vores hjemmeside. Adressen vil blive 
trykt på aflæsningskortet i år.  
 
Tryksag: Udkastet er færdigt, og vil blive færdig redigeret og udsendt i løbet af kort tid, både i høst 
og sendt til alle Interessenter sammen vedtægter. Teksten til udkastet kan ses her oppe. 
 
Beredskabs plan. Arbejdes yderligt med i løbet af året. 
 
TIL SLUT, Jeg gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt samarbejde, og til tak til 
vores smed. 
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Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Hanne Haaning fra Vandværks Administrationen fremlagde det reviderede regnskab samt balancen. 
Der er fremlagt en revisions påtegnelsen fra de to interne revisorer, Egon Bjerring og Frede 
Majgaard, som blev oplæst af dirigenten. Formanden besvarede påtegnelsen med bestyrelsens 
kommentarer.  
Der var et indskud spørgsmål omkring den manglende godkendelse om takstbladet, og formanden 
forklarede, at man ikke viste præcist hvorfor kommunen ikke ville godkende det. Der var meninger 
fremme om kommunen overhovedet skulle godkende takstbladet. 
Derefter kommenterede Egon Bjerring de enkle punkter i den revisions påtegningen han og Frede 
Majgaard havde udarbejdet. Omkring revisionen af varesalget bad han om, at der blev udskrevet en 
liste således, at revisorer kunne tjekke det reelle varesalget, fakturaer udsendt til forbruger med m3 
og m3 pris, samt en opgørelses over de reguleringer som er foretaget, skal være tilgængeligt ved 
revisionen. Regnskabsføreren (Hanne Haaning fra Vandværks adm.) skal også være tilstede ved 
revideringen af regnskabet. I forbindelses med udgiften til regnskabs førelsen plus honoraret til 
kassere havde Egon Bjerring den mening, at det var dyrt for at få ført regnskabet. Hertil besvarede 
formanden at kasserer havde andre opgaver end blot regnskabet, og derfor kunne man ikke se 
isoleret på, at kasserer kun fik sin løn for at føre regnskab.  
Ole Nielsen spurgte de 2 revisorer omkring deres formulering i det første afsnit af påtegningen 
”nogle mindre fejl”, for at få uddybet hvad de mente med dette. Egon Bjerring svarede, at det ikke 
var graverende fejl i regnskabet, men nogle bogførings fejl, som var blevet rettet i regnskabet. 
Hanne Haaning gennemgik de få bogførings fejl der havde været, og forklarede hvad hun modtager 
sin betaling for. Frede Majgård mente at der var en beregningsfejl mht. til den løn som formand og 
kassere får. Formanden forklarede, at det historisk havde været en beregning af lønnen baseret på 
timelønnen for en smede svend, men at det aldrig var, så vidt det vides, blevet skrevet ned som en 
fast procedure/regel. Formanden beklagede, at  bestyrelsen ikke sidste år havde fremlagt en nøjagtig 
beregning på lønnen, så beregningsmetoden ville være kendt af alle, men at der kun var fremlagt ca. 
tal. Bestyrelsen have diskuteret dette og ville fremlægge et forslag under pkt. 4 på dagsorden. 
Herefter blev regnskabet godkendt.  
 
4. Fastlæggelse af honorar for formand og kasserer. 
På grund af uklare procedure/regler omkring lønnen til formand og kassere, foreslog bestyrelsen, at 
man for fremtiden fastlagde et honorar til formand og kasser, som ikke er baseret på et time antal, 
men ligger fast og bliver reguleret med pris index hver år. Hvis der i perioder med mange opgaver, 
udstykninger, udvidelser, større anlægsprojekter, kan formand og kasser på generalforsamlingen 
argumentere for, at de f. eks. i en periode skal have mere i honorar. Bestyrelsen foreslog at kassere 
og formand hver skulle have 25000 kr. i honorar. Honoraret blev godkendt. 
 
5. Fremlæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår. 
Formanden gennemgik budget og takst blad for 2004, begge blev godkendt. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: Peter Basse (villig til genvalg) 
  Ole B. Nielsen (villig til genvalg) 
Begge blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Valg af suppleanter: 
Bestyrelsen forslog Claus Mikkelsen og Pernille Stidsen  som suppleanter, og de blev begge valgt.  
 
7. Valg af revisor. 
 På valg er: Egon Bjerring  (villig til genvalg) 
 
Egon Bjerring blev valgt uden modkandidat  
 
Valg af suppleant 
Bestyrelsen forslog Irma Katholm som suppleant, og hun  blev valgt uden modkandidat. 
 
 
8. Eventuelt. 
Der var ingen punkter under evt. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 21:30  
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