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REFERAT
Ordinær Generalforsamling onsdag den 31. marts 2022, kl. 19.30
Sted: Haarby Kro.

Deltagere:
Antal 7 andelshavere inkl. 5 fra bestyrelsen og 2 ansatte.
1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere:
Dirigent: Thorvald Mathiesen, generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Stemmetællere: Jesper Jensen og Signe Pilegaard Jacobsen
2) Beretning om det forløbne år:
Der er i 2021 etableret 43 nye tilslutninger, og det har sammen med den daglige drift og de
planlagte ledningsudskiftninger ved Brydegård og Dreslette, givet en stor aktivitet på
Haarby Vandværk. Vi har i 2021 også afsluttet udskiftningen af alle vandværkets
vandmålere og fået renoveret administrationsbygningen indvendig efter en stor vandskade.
Driften af vandværket varetages af et velfungerende team af medarbejdere og kører stabilt.
Der er i 2021 udpumpet 325.126 m3 (327.114 m3 i 2020) vand, hvoraf 309.141 m3 vand er
faktureret til de 2454 forbrugere.
Dette giver et meget acceptabelt svind på 4,92% (5,64% i 2020).
Vandkvaliteten er stadig meget god. Alle parametrene i vandprøverne er fine, og der er ikke
spor af kemikalier.
Vi forventer i 2022 en vandproduktion af samme størrelse, men et væsentligt færre antal
nye tilslutninger i forhold til 2021.
Vi fortsætter i 2022 med udskiftningen af de dårligste vandledninger, i den udstrækning
investeringsbudget på ca. 2. mio. tillader det.
Som alle andre er Vandværket også udfordret af stigende priser på energi og materialer.
Haarby Vandværks andelshavere har på 2 ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret
vedtaget, at vandværket skal udtræde af vandsektorens økonomiske regulering pr.
31.12.22. Beslutningen ændrer ikke ved det grundlæggende princip om, at driften af
vandværket skal hvile i sig selv.
Skat har meddelt at de har rettet vandværkets skatteopgørelser i henhold til den vundne
skattesag fra 2018. Jeg forventer at beløbet bliver tilbagebetalt inden for de næste par
måneder.
Til sidst vil jeg takke vandværkets personale for en god og engageret indsats og
bestyrelsen for et godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Fremlagt af bogholder Signe Pilegaard.
Regnskab godkendt.
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4) Budget for det kommende år forelægges til godkendelse:
Fremlagt af bogholder Signe Pilegaard.
Bestyrelseshonorarer fastsættes til kr. 20.000 til formanden, kr. 10.000 til næstformanden
og 5.000 kr. til bestyrelsesmedlemmer.
Budget godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6) Valg af tre medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen:
Følgende personer blev valgt:
Bestyrelse:
Helle Melgaard, Spangevej 18
Aksel Værge, Helnæsvej 4A
Kim Kvolsgaard, Snavevej 1A
Søren Friis Kristiansen, Kirkemarken 23
Suppleanter:
Karen Olsen, strandbyvej 57 vælges som 1. suppleant og
Tom Kjær Jensen, Østergaardsvej 53 er genvalgt som 2. suppleant.
7) Eventuelt:
Haarby Vandværk er efterfølgende vært for mindre servering på Haarby Kro.

Dirigent:

Thorvald Mathiesen

