
Varnæs Vandværk a.m.b.a. 

generalforsamling 
Onsdag, den 13. marts 2019 kl. 19.00 

på 

Den Gyldne Løve i Varnæs 

Referat: 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
Bent Sørensen blev foreslået og modtog valget. 
Ingen indvendinger mod indkaldelsen. 
 
 
Pkt. 2. Formandens beretning for 2018 
Chresten Krogh orienterede om: 
Bestyrelsens funktioner. 
Gennemgik årets forløb, herunder vores Databehandleraftale med Kamstrup ang. vores målere. 
Overgang til Regnskabskontor Nord pr. 1/1 2019, hvorefter Anni fortsat er ansat som daglig kassere 
og sekretær forvandværket. 
Indsatser i 2018: afblænding af  døde ledninger, samt renovering af ødelagte eller ubrugbare 
stophaner, daglig aflæsning af vores vandforbrug er med til afdække evt. lækager, Vores ene boring 
er ikke dyb nok til at levere godkendt vend til forbrugere, aftalt med embedslægen, at denne brønd 
kun bruges til skylning af filtervand. 
Bestyrelsen tager senere beslutning om ringforbindelse til nabovandværk. 
Elektronisk kortlægning ag ledningsnet, da det efter udgangen af 2019 ikke er lovligt med 
kortbladssystem. 
Færre brandhaner, idet Beredskabsstyrelsen nedlægger mange brandhaner p.g.a større tankbiler. 
Vandrådet har arbejdet med bl.a. fælles udformning af takstbladsamt forsøger at få fornuftige aftaler 
på plads omkring nedlagte brønde og boringer, således at disse sløjfes og bliver forsejlet korrekt. 
Nye regler omkring udtagning af drikkevandsprøver. 
Vandkvalitet, Varnæs vandværk har en hårdhedsgrad på 17,6. 
Forklarede om afkalkningsanlæg hos private.  
Nye medlemmer fra Hesselholt i 2019. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
 
Pkt. 3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse. 
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4. Budget for 2018 forelægges til godkendelse. 
Kassereren gennemgik budgettet, som blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen: 
  På valg er: 

Holger Jensen   ( modtager genvalg) 
                        Svend Petersen ( modtager genvalg) 
 Thorkild Moldt ( modtager genvalg) 
 
Alle 3 blev genvalgt 
 
 



 
 
Pkt. 6. Valg af 2  suppleanter til bestyrelsen. 
 Suppl. er på valg hvert år. 
 
Heine Hansen blev valgt som 1. suppl 
Benedicta Pècseli blev valgt som 2. Suppl. 
 
 
 
 Pkt. 7. Valg af revisorer: 
  På valg er:  Svend Rasmussen (modtager ikke genvalg) 
                     Bent Sørensen  (modtager genvalg) 

Bent Sørensen blev genvalgt 
 Ole Søjberg blev nyvalgt 
 
 
Pkt, 8. Indkomne forslag: 

 
Ingen forslag 

  
 
Pkt. 9 Evt. 

Chresten  takkede bestyrelse og kasserer for godt samarbejde. 
 Evt. at vi næste år annoncerede i Bladet, som kommer ud til alle brugere 

Opfordrede til at man minimerer købevand på flasker  bl. a. på grund af miljøet. 
 
 
 


