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REFERAT 

Ordinær Generalforsamling onsdag den 16. juni 2020, kl. 19.30 

Sted: Haarby Kro. 

 

Deltagere:   

Antal 10 andelshavere inkl.  antal 6 fra bestyrelsen og 2 ansatte samt Revisor Michael Sig, EY. 

 

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere: 

Dirigent: Hans Lundgaard, generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

Stemmetællere: Jesper Jensen og Signe Pilegaard Jacobsen  

 

2) Beretning om det forløbne år: 

Der har i 2020 igen været stor aktivitet på Haarby Vandværk, vi har udskiftet vandmålere, 
og der er udskiftet og omlagt ledninger ved Brydegård og Brunshuse samt på en del af 
Algade og Syrenvej. Assens Forsynings arbejde med kloakseparering i Haarby har også 
bidraget til aktivitetsniveauet. Og så må vi ikke glemme arbejdet med den daglige drift af 
vandværket. 

Haarby Vandværk har i 2020 udpumpet 327.114 m3 (321.590 m3 i 2019) vand af dem er 
der faktureret 308.666 m3 (305.983 m3 i 2019) til forbrugerne, hvilket giver et svind på 5,64 
% (4,85 % i 2019). Vi forventer en produktion af vand på samme niveau i 2021. Der er i året 
tilsluttet 2 nye forbrugere, og vi forventer en del flere tilslutninger i 2021. 

Vandkvaliteten er fortsat meget god, alle vandprøver har været fine og uden spor af 
kemikalier. 

Der har gennem flere år været en del brud og for højt vandspild i området ved Brydegård 
og Brunshuse. Ledningerne er gamle og dårlige, og enkelte forbruger har haft lavt vandtryk. 
Vi har derfor valgt at omlægge og udskifte en større del af ledningsnettet. Dette arbejde 
videreføres i 2021. 

Assens Forsynings kloakseparering har fyldt meget på Vandværket i 2020. I forbindelse 
med projektet har vandværket omlagt og fornyet flere ledningsstrækninger, dels for at give 
plads til kloakrørene, og dels fordi nogle af vores gamle rør ikke kunne tåle, der blev gravet 
tæt på dem.  

Gravearbejdet har også forårsaget et stort antal brud på vores ledninger. Vandværket 
prioriterer forsyningssikkerhed og varsling af nødvendige afbrydelser af vandforsyningen 
meget højt. Det er svært at gardere sig mod disse skader, og personalet har ydet en stor 
indsats for at minimere generne hos vores forbrugere. 

Kloaksepareringen er et stort projekt med mange interessenter og meget koordinering, så 
vandværket kan godt blive lidt klemt en gang i mellem. Det er ligeledes umuligt at fakturere 
alle relaterede omkostninger videre til Assens Forsyning. 

Sidste år fik vi ansat 2 nye medarbejdere, og vi har igen et kompetent og velfungerende 
team til at varetage arbejdsopgaverne. 

Der er stadig ikke nogen information om, hvornår vandværket modtager pengene fra den 
vundne skattesag. Beløbet bliver dog fornuftigt forrentet af Skat. 
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Efter regnskabsårets afslutning har vi haft en stor vandskade i administrationsbygningen, 
det giver en masse besvær, men økonomisk er vi dækket af forsikringen. 

Til sidst vil jeg takke ansatte og bestyrelsen for godt og velvilligt samarbejde. 

Beretning godkendt. 

 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 

 

Fremlagt af revisor Michael Sig, EY. 

Regnskab godkendt.  

 

4) Budget for det kommende år forelægges til godkendelse: 

 

Fremlagt af revisor Michael Sig, EY. 

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 fire medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen: 

 

Thorvald genopstiller ikke, Søren retter en tak til Thorvald for hans store indsats på 

vandværket gennem rigtig mange år. 

1 medlem er på valg, ved afstemning vælges 

Bestyrelse: 

Eigil Olesen, Bynkeslette 2, vælges ind i bestyrelsen. 

 

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 smørrebrød på Haarby Kro. 

 

Dirigent:  
    

     

 
Hans Lundgaard 

 
 


