
 
 

Glesborg Vandværk. 
 

GENERALFORSAMLING DEN. 13 marts. 2018. 
 

 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 2017 : 73.491 M3  
       
            OPGAVER I  DET FORLØBNE ÅR : 

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

af de grimme pesticider.  
2. Nødledning til Rimsø Vandværk har været i brug. I forbindelse med renovering på Rimsø Vandværk, 

har de fået vandforsyning fra os.  
3. Vi har i 2017 fået 2 nye forbrugere. (Henrik Elkjær og Carlo F. Christensen) 
4. Vi har skiftet ca. 150 stk. vandure til elektronisk model, så nu mangler der kun Hemmed for at alle er 

elektroniske.  Det var et større job med udskiftning denne gang da de alle var inde i husene, Men 
Anton Kristensen gjorde et godt job sammen med ES Smeden med udskiftningen. 

5. Vi har fået nyt system til aflæsning af elektroniske vandmålere, for at kunne overholde den nye 
persondatalov. Det fungerer rigtig godt. 

6. På den vestlige boring er der lavet videokontrol og monteret ny dykpumpe, videokontrollen drøftes 
med Kommunen for videre tiltag. 

7. Der har været et udfald på vandværket pga. kabelbrud på forsyningen til Vandværket ca. et par timer. 
8. Hygiejne-zoneopdeling er blevet udført på vandværket. 
9. Der har været tilsyn med vandværket fra kommunen. (midlertidig rapport er kommet, uden særlige 

anmærkninger, men vores ledelsessystem skal opdateres. 
10. Møder om de nye vedtægter for prøvetagning. 
11. Vandværket har fået sin egen e-mail adresse: admin@glesborgvand.dk 
12. Vi skal igen i 2018 have kontrol af vandure og skiftet urene i Hemmed til elektroniske.  
13. Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af året. 
   

Glesborg den11. Marts 2018 
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: 
Lars Nielsen 
Kenneth Jørgensen 
Lise Mathiasen 
 
Valg af suppleant 
På valg er: 
Janne Berg 1. suppl. 
Jan Olsen 2. suppl. 

 
7. Valg af revisor 

På valg er: Knud Jensen 
   Valg af revisorsuppleant  

På valg er:Anton Kristensen 
 
8. Eventuelt 
 
Lars Nielsen bød velkommen til de 10 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, Facebook og indrykket annonce i lokalavisen. Der var ingen indvendinger imod indkaldelsen 
 
Ad 1: Dirigent:  Anton Kristensen     Referent: Esben Rodkjær     Stemmetællere: ikke nødvendig 
 
Ad 2:  Bestyrelsens beretning, se øverst 
 
 
Ad 3: Kennet Jørgensen gennemgik det udleverede regnskab for 2017 
Regnskab blev godkendt 
 
 
Ad 4 Kennet Jørgensen gennemgik det udleverede budget for 2018 
budget blev godkendt 
 
 
Ad 5: Ingen indkomne forslag 
 
Ad 6: Genvalg til: 
Lars Nielsen 
Kenneth Jørgensen 
Lise Mathiasen 
 
 
Ad 7: Genvalg til: 
Knud Jensen 
Anton kristensen 
 
 



Ad 8: Vi lægger op til nogle præciseringer af vores vedtægter til Generalforsamling 2019. 
Der står ikke helt skarpt i vedtægterne omkring revisor. En anden ting som også får indflydelse hertil er, at 
vi i vores forsikring ikke har underslæbs forsikring, dette er et tilvalg til en højere pris, og samtidig kræver 
registret revisor indover regnskabet. 
Det blev vedtaget, at Anton Kristensen udarbejder ændring/præcisering af vedtægter, som fremlægges for 
bestyrelsen 
 

Referent:  Dirigent:   Formand: 
 
 

Esben Rodkjær  Anton Kristensen  Lars Nielsen 
      

 


