
 

Glesborg Vandværk. 
 

GENERALFORSAMLING DEN. 28 september. 2021. 
 Udpumpede vandmængder: 
 1992 :   102.285 M3 2007 :      77.328 M3 
 1993 :     87.480 M3 2008 :      71.770 M3 
 1994 :     78.635 M3 2009 :      70.677 M3 
 1995 :     66.895 M3 2010 :      68.543 M3 
 1996 :     51.415 M3 2011 :      72.423 M3 
 1997 :     49.801 M3 2012 :      66.414 M3 
 1998 :     46.945 M3 2013 :      66.661 M3 
 1999 :     50.637 M3 2014 :      77.119 M3 
 2000 :     51.847 M3 2015 :      75.713 M3 
 2001 :     60.983 M3 2016 : 72.092 M3 
 2002 :     67.487 M3 2017 : 73.491 M3 
 2003 :     70.141 M3 2018 : 90.489 M3 
 2004 :     69.039 M3 2019 : 78.456 M3 
 2005 :     71.445 M3 2020 : 79.315 M3 (varm sommer) 
 2006 :     95.085 M3 (+ 3mdr.)  
     
            OPGAVER I  DET FORLØBNE ÅR : 

 
1. Vandanalyserne viser ingen udsving på resultater. Der er lavet analyse på begge 

boringer og kørt ekstra kontrol for nye stoffer, dette har ikke givet anledning til 
bekymring ud fra prøverne, som kan ses på:   www.glesborgvand.dk  

2. Stabil drift i hele året uden afbrydelser og lignende. 
3. Vi har haft en grim lækage på Glesborg Bygade ved nr.13.  Havde i maj måned en 

mistanke om at vi havde en lækage på ledningsnettet, vi adviserede det på 
hjemmesiden og face book. Vi fandt et par små lækager, men den store synder var en 
hane der løb direkte i kloak.  Vi har ligeledes haft en reparation i Gl. kær.  

4. Vi har etableret et SMS varslingssystem men det er urolig svært og få vores kunder til 
melde sig til system for at det giver mening. 

5. Som blev nævnt ved sidste generalforsamling er BNBO ikke kommet i gang endnu da 
den stadig ligger ved miljøstyrelsen og kommunen. 

6. Vi har tilsluttet og at vi får lavet en risikoanalyse for evt. at spare på nogle prøver. 
7. Vi går ind i et samarbejde med Vandcenter Djurs, om en evt. forsyningsledning fra det 

nye vandværk i Sostrup, da de skal forsyne Rimsø. 
8. Der skal arbejdes på at få unge mennesker til at interesserer sig for vandværket, med 

henblik på fremtidige bestyrelses medlemmer. 
 

Glesborg den27. September2021 
    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: 
Per Sørensen  
Kresten Katholm 
Ellis Jakobsen 
Esben Rodkjær 
 
Valg af suppleant 
På valg er: 
Brian Pedersen, som ikke ønsker genvalg:   1. suppl. 
Rune Gade, som ikke ønsker genvalg      2. suppl. 

 
7. Valg af revisor 

På valg er:  Lasse Spanner, som desværre er afdød 
    Valg af revisorsuppleant  

På valg er: Anton Kristensen, som ikke ønsker genvalg 
 
8: Vi lagde op til nogle præciseringer af vores vedtægter til Generalforsamling 2020. 
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. 
Anton Kristensen har udarbejder ændring/præcisering af vedtægter, som er fremlagt for bestyrelsen 
Vedtægtsændring kunne ikke vedtages da det kræver vedtagelse af  mindst 2/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer. Vedtægtsændring kommer på dagsorden igen til ordinær generalforsamling 2021 
 
9. Eventuelt 
 
 
 
 
Lars Nielsen bød velkommen til de 8 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 
 
1: Dirigent: Anton Kristensen    Referent: Esben Rodkjær. Stemmetællere: Willy Sørensen og Lise 
Mathiassen 
 
2:  Bestyrelsens beretning, se øverst 
 
 
3: Kennet Jørgensen gennemgik det udleverede regnskab for 2020 
Regnskab blev godkendt. (I år revideret af Anton Kristensen, på grund af Lasse Spanner´s dødsfald) 
 



 
4: Kennet Jørgensen gennemgik det udleverede budget for 2021 
budget blev godkendt. 
 
 
5: Ingen indkomne forslag 
 
6: Genvalg til: Per Sørensen, Kresten Katholm, Ellis Jakobsen og Esben Rodkjær 
 

som suppleanter, blev følgende valgt 
 
Thor G. Christensen:  1. suppl. 
Logi Andersen: 2. suppl. 

 
 
 
7: Som ny revisor og suppleant blev følgende valgt 
Revisor:  Michael Bertelsen 
Revisorsuppleant: Annalise Havmand 
 
 
8: Ændringsforslag blev godkendt af generalforsamlingen 
 
9. Bestyrelsen udtrykker bekymring omkring problemet, med at få folk til at melde sig til bestyrelsesarbejdet 
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

Referent:  Dirigent:   Formand: 
 
 

Esben Rodkjær  Anton Kristensen  Lars Nielsen 
      

 


