
Referat fra ordinær Generalforsamling 

Stærkende Vandværk – 4/4-2022 

 

Fremmødte: Arne, Stærkendevej 155A, Per Hyldahn, Stærkendevej 173 og derudover fra bestyrelsen 
mv, André, Carsten, Carina, Kristian og Erik. Endelig deltog et par, som vi desværre ikke fik navn på. 

Bestyrelsen bød velkommen og foreslog derefter Kristian som dirigent, hvilket blev tiltrådt. 

1. Bestyrelsens beretning: 

2021: 

Ingen problemer med vandværket. Eurofins har lige foretaget en boringskontrol og fundet ’aggressiv 
kuldioxid’ i den nye boring. Da det er før trykfilteret, forventer vi at filteret klarer resten og 
brugsvandet er OK. Bliver undersøgt ved næste kontrol af Eurofins.  

Vandværket har i 2022 indtil 1/4 udpumpet 1486 m3 og brugt 1193 kWh. Kassebeholdningen per 1/4-2022 
er kr. 350.270,38. 

Div. info: 

BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder). HTK forventer at vi sammenlægges med Reerslev vandværk 
inden for 3-5 år – derfor foretager HTK ikke yderligere. Da vandværket er privat og vores vandindvindings 
tilladelse er indtil 2049, foretager vi os heller ikke yderligere. Reerslev vandværk afviser stadig tilslutning – 
medmindre vi betaler tilslutningsafgift for hver enkelt parcel. Så indtil videre er BNBO skudt til hjørne.  
 
LER2: Vandværket skal lave en plan for hvordan vi kommer i mål med LER2. Dvs. vi skal have foretaget en 
opmåling af vores ledningsnet – herunder registrering af stop- og afspærringshaner inden 1/7-2023. En 
mulig samarbejdspartner kunne f.eks. være Rambøll.  

2. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse 

Regnskaberne blev godkendt uden indsigelser. 

3. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse 

Der er ikke lavet et budget for det kommende år, da det er op til den nye bestyrelse. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Vandværket kører stadig med en minimumsbestyrelse og mangler stadig et bestyrelsesmedlem. Imidlertid 
blev Per Hyldahn valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Derudover blev Kristian valgt til kasserer og Erik til 
formand. André fortsætter som suppleant. 

6. Valg af revisorer 

Carina og Carsten fortsætter som henholdsvis revisor og revisor suppleant. 

7. Eventuelt 

Intet. 


