
Glesborg Vandværk. 
 

GENERALFORSAMLING DEN. 30 Marts. 2017. 
 

 Udpumpede vandmængder: 
 1992 :   102.285 M3 2005 :      71.445 M3 
 1993 :     87.480 M3 2006 :      95.085 M3 (+ 3mdr.) 
 1994 :     78.635 M3 2007 :      77.328 M3 
 1995 :     66.895 M3 2008 :      71.770 M3 
 1996 :     51.415 M3 2009 :      70.677 M3 
 1997 :     49.801 M3 2010 :      68.543 M3 
 1998 :     46.945 M3 2011 :      72.423 M3 
 1999 :     50.637 M3 2012 :      66.414 M3 
 2000 :     51.847 M3 2013 :      66.661 M3 
 2001 :     60.983 M3 2014 :      77.119 M3 
 2002 :     67.487 M3 2015 :      75.713 M3 
 2003 :     70.141 M3 2016 : 72.092 M3 
 2004 :     69.039 M3   
       
            OPGAVER I  DET FORLØBNE ÅR : 

 
1. Vandanalyserne viser stadig ens og pæne resultater. (kan aflæses på vandværkets hjemmeside 

hvor de nu er ajour - ført)  
2. Vi arbejder stadig med vandværkets ledelsessystem, med at få det tilpasset. Det vil være et 

arbejde som aldrig slutter for bestyrelsen.  
3. Nødledning til Ørum Vandværk har været i brug, i forbindelse med renovering på Ørum 

Vandværk, har de fået vandforsyning fra os. Endnu engang har vi haft stor glæde af vores 
fælles nødledning. 

4. Vores nye vandværk har nu været i drift i god et år og kører meget stabilt uden den store 
overvågning. 

5. Vi har i 2016 fået 2 nye forbrugere. 
6. Kloak arbejdet i Glesborg er nu endelig slut puuh-ha, det var en stor omgang for os, men vi 

har fået renoveret mange gamle samlinger på ledningsnettet. Det har betydet at der ikke har 
været energi fra formandens side til så meget andet, som vi havde planlagt for året. Men der 
kommer jo en ny periode hvor vi må indhente noget af det forsømte. 

7. Vi skal til at skifte vandure igen, da de gamle løber ud af deres godkendelses periode. 
8. Der skal foretages eftersyn af vores boringer. 
9. Hvis der bliver tid, lidt opdatering af EDB baseret lednings registrering. 
10. Vi lægger op til nogle præciseringer af vores vedtægter til Generalforsamling 2018 
11. Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af året. 
   

Glesborg den 28. marts 2017 
Formand Lars Nielsen.  

 
 
 
 

 



Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 
 
5. Indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelse 

På valg er: 
Kresten Katholm 
Per Sørensen 
Jan Jensen 
Hans Ole Pedersen - modtager ikke genvalg. 
 
Valg af suppleant 
På valg er: 
Janne Berg 1. suppl. 
Jan Olsen 2. suppl. 

 
7. Valg af revisor 

På valg er: 
Lasse Per Spanner 
 

8. Eventuelt 
 
 
Lars Nielsen bød velkommen til de 11 fremmødte personer, som dirigent blev valgt Anton 
Kristensen som tog over derfra. Første pkt. var at konstatere om generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt, der var slået op på hjemmesiden, og indrykket annonce i lokalavisen 16 dage før 
generalforsamlingen, der var desværre forkert dato derpå, som blev rettet i næste annonce, som dog 
først indrykket 2. dage før. Der var ingen indvendinger imod indkaldelsen. 
 
Ad 1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 
 Dirigent: Anton Kristensen 
 Referent: Hans Ole Pedersen 
 Stemmetællere: Venter til senere hvis der bliver behov derfor. 
 
Ad 2: Bestyrelsens beretning. 
 
Stk. 1: Lars Nielsen beklagede fejlen med den indrykkede dato i annoncen. 

Vandanalyserne viser stadig ens og pæne resultater. (kan aflæses på vandværkets 
hjemmeside hvor de nu er ajour - ført) 
 

Stk. 2: Vi arbejder stadig med vandværkets ledelsessystem, med at få det tilpasset. Det vil 
være et arbejde som aldrig slutter for bestyrelsen. 
 

Stk. 3: Nødledning til Ørum Vandværk har været i brug, i forbindelse med renovering på 
Ørum Vandværk, har de fået vandforsyning fra os. Endnu engang har vi haft stor glæde 
af vores fælles nødledning. Der skal fremadrettet arbejdes på at få en mellemstation 



indkoblet i nødledningen fra Ørum til Glesborg da trykket i Lunden bliver alt for højt 
for at få det op til Glesborg. 

Stk. 4: Vores nye vandværk har nu været i drift i god et år og kører meget stabilt uden den 
store overvågning. 

 
Stk. 5: Vi har i 2016 fået 2 nye forbrugere, ejendomsmægler John Frandsen på torvet og Gert 

Svith ny grusgrav ved Laen. 
 
Stk. 6: Kloak arbejdet i Glesborg er nu endelig slut puuh-ha, det var en stor omgang for os, 

men vi har fået renoveret mange gamle samlinger på ledningsnettet. Det har betydet at 
der ikke har været energi fra formandens side til så meget andet, som vi havde planlagt 
for året. Men der kommer jo en ny periode hvor vi må indhente noget af det forsømte.  
Vi har haft en større og dyrere rørsprængning i december måned, som skyldes 
jordsætning efter kloak separeringen på bygaden, der forsøges at få Aqua Djurs til at 
betale en del af denne regning. 
 

Stk. 7: Vi skal til at skifte vandure igen, da de gamle løber ud af deres godkendelses periode. 
Vi er pt. Ved at undersøge eksakt hvor mange det er tale om, de vil blive skiftet til ny 
elektroniske. 

 
Stk. 8: Der skal foretages eftersyn af vores boringer, Peter Tastum fra kommunen har en 

mistanke om der er en sammenblanding af nyt og gammelt vand, det vil sige der måske 
strømer nyt vand ind øverst fra boringen. Der vil blive lavet en video inspektion i løbet 
af året, pumpen skiftes. I den anden boring er der mistanke om at kontra ventil utæt, så 
der skal pumpen også op for check. 

 
Stk. 9: Hvis der bliver tid, lidt opdatering af EDB baseret lednings registrering, der ligger lidt 

materiale klar, og måske ved hjælp af landmåler at få skudet nogle flere af de 
manglende mål. 

 
Stk. 10: Vi lægger op til nogle præciseringer af vores vedtægter til Generalforsamling 2018. 

Der står ikke helt skarpt i vedtægterne omkring revisor. En anden ting som også får 
indflydelse hertil at vi i vores forsikring ikke har underslæbs forsikring med mindre der 
er en registret revisor inde over regnskabet. Det vil blive drøftet på kommende 
bestyrelsesmøde, hvorledes fremadrette. 

 
Stk. 11: Lars Nielsen sluttede af med at takke den samlede bestyrelse for årets arbejde, også 

især til Hans Ole som nu træder ud af bestyrelsen efter kun 16 år, idet han har sat deres 
hus til salg og flytter til Grenaa. 

 
 Bestyrelsen ved Lars Nielsen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Regnskab vedhæftet. 
Generelt set er regnskabet i år opstillet ud fra den nye vejledning om årsregnskab for 
mindre vandværker der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven udstedt af 
Erhvervsstyrelsen i januar 2016. 
Overordnet set betyder denne ændring, at der er lavet lidt om i visningen af årets 
resultat og egenkapitalen. Dette skyldes, at mindre vandværker er underlagt det 



såkaldte hvile-i-sig-selv-princip hvorfor der årligt bør opgøres en over- eller 
underdækning (som vi tidligere kaldte for resultat). 
Årets resultat blev et minus på 109.308 Kr., som med siges at være tilfredsstillende 
med den anlægs aktivitet der har været, som er financierer af egne midler, og vi har 
stadigvæk en fornuftig likvid kapital. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
Ad. 4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

Note 2. vedligehold ca. 200.000 højere en 2016, dette fordi vi i 2017 skal have 
lovpligtige vandure kontrol, og vi skal have tjek op på vores boringer. Ellers ser det 
meget fornuftigt ud for 2017. 
Budget godkendt. 

 
Ad. 5: Indkomne forslag. 
 Ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6: Valg af bestyrelse. 

Genvalg til Kresten Katholm, Per Sørensen og Jan Jensen. 
 Ny i bestyrelsen blev Esben Rodkjær som overtager pladsen efter Hans Ole.
 Genvalg til suppleanter Janne Berg og Jan Olsen 
 
Ad. 7: Valg af revisor. 
 Genvalg til Lasse Per Spanner, som suppleant blev Anton Kristensen valgt. 
 
Ad 8:  Evt. 
 Ikke yderlige bemærkninger 
 

 
 
 
 

Referent:    Formand: 
 
 

Hans Ole Pedersen   Lars Nielsen 
      

 


