
1. april 2018 

Referat af ordinær generalforsamling. 
Ørsted Vandværk I/S 

 
 

Sted: Ørsted Forsamlingshus, mandag den 5. marts 2018,  kl. 20:00. 
Fremmødte: I alt 8 (bestyrelsen 4, andre andelshavere 4). 
Dirigent: Tim Larsen. Referent: Rolf S.M. Bezemer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Indkaldelse 
Tim blev valgt til dirigent og det blev indledende konstateret, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Rolf blev udpeget som referent. 
    

Formandens beretning 
2017 er i store træk gået som de forgangne år, hvilket vil sige ikke de store udsving. 
Vandprøver viser flotte tal, altså fortsat rigtig godt vand i hanerne (vandprøver kan ses på 
vandværkets hjemmeside). Vi må fremover forvente en prisstigning med hensyn til analyse af flere 
vandprøver, hvilket også gør sig gældende for regnskabet 2017. 
I forbindelse med at DONG Energi i 2017 har skiftet navn til Ørsted, har vi efter forhandling om at 
Ørsted vandværk ikke vil udvide sine aktiviteter med samtidig brug af navnet Ørsted, modtaget 
35.000,- kroner i kompensation. 
 

Regnskab 
Som forklaret i beretningen, har vi haft en ekstraordinær indtægt på 35.000,- kroner i regnskabsåret 
2017, som er en engangsbetaling. 
El udgiften holder nu sit niveau, efter at affugteren har kørt over en længere periode. 
Overskuddet for 2017 er på 35.387,- kroner og må tilskrives den ekstraordinære indtægt fra DONG.  
Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. 
Ikke fremmødte andelshavere, kan bestille regnskabet hos Søren eller Rolf. 
 

Budget 
Takstbladet ændres, således at 1000 liter vand nu koster 8,- kroner mod tidligere 7,- kroner. 
Stigningen begrundes med påbud om oprydning på vandværkets areal, samt etablering af dræn i 
vandværksbygningen. Desuden har bestyrelsen vedtaget at tømme det tidligere vandresuar. 
Vandværkets økonomi er stadig god og der er buffer nok til uforudsete udgifter. 
Budgettet blev fremlagt og godkendt. 
 

Honorar 
Der blev ikke foreslået eller vedtaget ændringer i størrelsen af bestyrelseshonorar. 
 

Bestyrelsen 
Søren Andersen (formand) modtog genvalg. 
Michael Jørgensen (menigt medlem) modtog genvalg. 
I fravær blev Søren Andreasen valgt som bilagskontrollant og Susanne Kjærgaard som suppleant. 
 

Eventuelt 
Ingenting.   
 
                 Formand, Søren Andersen                                 Kasserer, Rolf S.M. Bezemer 
 
 
 
                 Menigt medlem, Tim Larsen                             Menigt medlem, Jens Michael Jørgensen 


