
 

1 
 

Ordinær generalforsamling 

 Side 250 

Mødetidspunkt:  Mandag, den 6. maj 2019, kl. 19.00 

Sted:  Ikærhallens Cafeteria, 7323 Give 

Antal stemmer  14 til stede, 0 fuldmagter 

Fraværende: - 

  

 
Dagsorden: 
 

 

1 af 1.247 
Valg af dirigent 
 

 
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen. 
Bestyrelsen foreslog Alf Overmark som dirigent. 
Alf Overmark blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 
og dermed beslutningsdygtig. 
 

2 af 1.248 
Bestyrelsens beretning for året 
2018 v/vandværkets formand 
 

 
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning. 
På generalforsamlingen i 2018 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen 
genvalg. 
 
Ved udgangen af 2018 havde Give Vandværk 2.196 forbrugere. I 2018 blev der solgt 306.000 m3. 
Spildprocenten var på 5,36% hvilket desværre er en stigning i forhold til 2,31% i 2017. 
Bestyrelsen anser stigningen i spildprocenten som utilfredsstillende, men det er sidenhen blevet 
konstateret, at spildet er tilbage på normalt niveau, hvorfor stigningen må tilskrives den 
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omlægning, der har været i forbindelse med lukningen af Krohavens Vandværk. 
Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2019. 
Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2018 ikke givet anledning til bemærkninger. 
Alle 24 vandprøver udtaget i 2018 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke 
oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter, som ellers har været meget 
omtalt i medierne. 
Der har ikke været større ledningsbrud i 2018, men der har været 4 småbrud; 3 i Hedegård og 1 
enkelt i indre by. 
Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej. 
Der blev i 2017 udarbejdet en renoveringsplan for hele ledningsnettet, samt et 5-årigt 
investeringsbudget. Der er hvert år afsat en halv million til ledningsrenovering. 
I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. 
Løsningen er igangsat og det kan fremover hjælpe os med hurtigere, at opdage eventuelle 
uregelmæssigheder. 
Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er 
stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være 
opmærksom på brud på egen grund. 
 
Bestyrelsen besluttede i 2017, at lukke og nedlægge Krohavens Vandværk. Beslutningen er nu 
endelig udført, da vi pr. 01.05.2019 overdragede vandværksgrunden til dens ny ejer.  
Det er nu således, at der kun forsynes fra Rønnevejens Vandværk, hvor vi i dag har 5 boringer og 
2 selvstændige produktionslinjer. 
 
Regnskabet og resultatet for 2018 anser bestyrelsen som tilfredsstillende. 
Der blev sidste år berettet om ”Danmarkshistoriens største skattesag”, om hvordan vandværkerne 
havde tabt sagen mod SKAT og anket denne til landsretten. Den sag er nu afgjort og faldet ud til 
vandværkernes fordel, hvorfor en afslutning og derved fritagelse for selskabsbeskatning, nu er 
indenfor rækkevidde. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
På sidste års generalforsamling blev der fremlagt vedtægtsændringer, - justering af § 9 og § 11. 
Vedtægtsændringerne blev endnu engang gennemgået, og herefter endeligt vedtaget ved 
stemmeflertal. 
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3 af 1.249 
Forelæggelse af regnskab for 
året 2018 v/vandværkets 
revisor 
 

 
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet.  
Det blev kort nævnt, at vi ikke længere betaler skat af overskuddet. 
Endvidere blev begreberne over-/underdækning, samt overdækning/egenkapital gennemgået. 
Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

4 af 1.250 
Valg af medlemmer til 
bestyrelsen, på valg er: Hans 
Rauff-Nielsen, modtager 
genvalg. Knud Møller, 
modtager genvalg. 
 

 
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. De blev begge genvalgt. 

5 af 1.251 
Valg af suppleanter for 
medlemmerne i bestyrelsen, 
på valg er: Jesper Christensen, 
modtager genvalg. Peter 
Vinther, modtager ikke 
genvalg 
 

 
På valg var Jesper Christensen og Peter Vinther. 
Jesper Christensen modtog genvalg og Peter Vinther modtog ikke genvalg. 
Arne Pedersen blev valgt som ny suppleant. 

6 af 1.252 
Valg af revisor, på valg er: 
BDO, modtager genvalg 
 

 
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO.  
Bent Jensen, BDO blev genvalgt. 

7 af 1.253 
Behandling af eventuelt 
indkomne forslag 
 

 
Der var ingen indkomne forslag. 

8 af 1.254 
Eventuelt 
 

 
Intet 
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_____________________________ 
Underskift dirigent 
 
 
  


