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Otterup Vandværk Strandvejen 6 Tlf.: 64 82 11 50        
Andelsselskab 5450 Otterup      www.otterupvand.dk 

15. mar. 

Referat fra ordinær Generalforsamling, 

Afholdt mandag, den 14. marts 2016, på Otterup Hotel, kl. 19.30 

med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for driftsåret 2015 v/formanden Tonny Bengtson 

3. Regnskab for driftsåret 2015 v/kasserer Niels Erik Nielsen  

4. Budget for året 2016 v/kasserer Niels Erik Nielsen 

5. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen: 

På valg er: Jan Erik Henriksenen   (modtager genvalg) 

Suppleant: Camilla Jensen  (modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og suppleant: 

På valg er:  Thomas Egebjerg Pedersen  (modtager genvalg) 

Suppleant:  Morten Wagner  (modtager genvalg) 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

 

 

Formand Tonny Bengtson bød hjertelig velkommen til Otterup Vandværks 

Generalforsamling. Formanden foreslog valg af Thomas Pedersen som dirigent. 

 

Ad 1. Dirigent valgt, og Thomas Pedersen kunne konstaterer, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet, i Lokaljournalen den 16. februar 2016, og derfor 

beslutningsdygtig. Dagsorden oplæst og ordet blev herefter givet til Formanden 

for aflæggelse af beretning. 

 

Ad 2. Beretning aflagt af Tonny Bengtson. 

 

a) Spørgsmål fra Erling Andersen: Hvorfor stiger vandprisen til 6 kr pr. m3 ? Svar 

fra Bjarne Nebel (BN): en længere forklaring om over-/underdækning, 

vandsektorlov m.v. samtidig med en mindre udpumpet vandmængde. 

b) Spørgsmål fra Ole Grønlund: Hvem bestemmer alt det i f.m. netop afgivet svar: 

Svar fra BN: Det er lovgivningen 

c) Herefter følger en fortælling fra BN omkring vandsektorloven og at vi regner 

med at vi snart er uden af den igen, dog med 4 år til afvikling 
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d) Spørgsmål fra Flemming Bech: Kommer denne nye landbrugslov til at betyde 

at vi skal betale kompensation til landmændene? Svar fra BN: Det ved vi ikke i 

dag. 

e) Spørgsmål fra Mogens Lund: Er vore boringer udsatte områder? Svar fra BN: 

Ifølge kortlægningen er der ingen fare. Vi pumper i 2. grundvandslag i 

Bladstrup og i Otterup er det lige på kanten på grund af et ikke så tykt lerlag. 

f) Spørgsmål fra Erling Andersen: Har vi godt drikkevand? Det korte svar fra BN: 

Ja! 

g) Spørgsmål fra Keld ?: Hvor findes Vandværkets boringer: Svar fra BN: 3 i 

Otterup ved værket, + 1 lidt derfra samt 4 boringer i Bladstrup. 

h) Spørgsmål fra Mogens Lund: 4. boring i Bladstrup? Svar fra BN: der er en 4. 

boring i Bladstrup, men som ikke kunne give vand nok, så den bruges som 

pejlebrønd 

i) Spørgsmål fra Keld ?: Hvor dybt henter vi vand? Svar fra BN: 25-30 meter 

nede. 

j) Spørgsmål fra Erling Andersen: Hvad rolle har Vandcenter Syd? Svar fra BN: De  

står for spildevand og rensning. Vor forbindelse er at vi indberetter de årlige 

måleraflæsninger (= de solgte m3) til Vandcenter Syd, som grundlag for deres 

opkrævning af afløbsafgift. 

 

Beretningen godkendt. 

 

 

Ad 3. Regnskabet 2015 forelagt af Niels Erik Nielsen (NEN). 

 

a) Spørgsmål fra Villi Skov: Er de i resultatopgørelsen angivne tal for 

”Omkostninger Vandsektorlov” de faktiske omkostninger? Svar fra NEN: Ja, de 

rene udgifter. 

b) Spørgsmål fra Villi Skov: Den i balancen bogførte værdi for ”Vandværk & 

ledningsnet” på kr 28 mill., hvordan er den værdi beregnet? Svar fra NEN: Se 

note 6 

c) Hvilket gav anledning til et tillægsspørgsmål: Hvad er opskrivning? Svar fra BN: 

I forbindelse med vandsektorloven, skulle vore 75 km ledningsnet prissættes, 

men Skat ville ikke godkende værdien da afskrivningsgrundlaget derved blev 

for stort. Så en fastsat lav værdi er blevet opskrevet. 

 

Regnskabet godkendt. 
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Ad 4. Forelæggelse af budget for 2016 ved Niels Erik Nielsen. 

 

a) Spørgsmål fra Villi Skov: De lave direkte produktionsomkostninger for 2016, 

skyldes de var egen produktion af strøm? Svar fra NEN: Ja. 

 

Budget for 2016 godkendt 

 

 

Ad 5. Jan Erik Henriksen genvalgt til bestyrelsen og Camilla Jensen, genvalgt som 

suppleant. 

 

 

Ad 6. Thomas Pedersen genvalgt som revisor og Morten Wagner genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

 

Ad 7. Ingen indkomne forslag 

 

 

Ad 8. Eventuelt: 

 

a) Spørgsmål fra Erling Andersen til ordet ”terrorsikring” fra formandens   

beretning, hvad det betød: BN forklarede at i dag er det kun en hængelås der 

”sikre” vore boringer, men at vi agter at få alarm og overvågning via kontakter, 

på boringer, døre, tanke m.v. 

b) Spørgsmål fra Erling Andersen om vi havde samarbejde med andre 

vandværker: Det kunne BN bekræfte at vi har både via egne erfa-møder, via 

FVD og andet netværk. 

c) Spørgsmål fra Ole Grønlund: Hvad koster den planlagte mellembygning? Hertil 

svarede formanden, at så langt var vi ikke nået endnu. 

d) Der var ikke yderligere spørgsmål, så dirigenten gav ordet til formanden som 

takkede for en god og hurtig afviklet generalforsamling.   

    

 

Vedhæftet er formandens beretning. 
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Generalforsamlingen slut kl 20.35  -   

Fremmødt var 18 andelshavere inkl. bestyrelsen, samt værkets bestyrer. 

 

 

 

 

 

Herefter konstitueringsmøde som gav følgende bestyrelse: 

 

 Tonny Bengtson    (Formand) 

 Per Jørgensen    (Næstformand) 

 Niels Erik Nielsen   (Kasserer) 

 Jens Thorup   (Sekretær) 

 Jan Erik Henriksen 

  

 

 

 

 

Otterup, den         /       2016 

 

 

 

 

Som Dirigent:   Sekretær 

 

______________________________ _______________________________ 

Thomas E. Pedersen   Jens Thorup 

 

   


