
Varnæs Vandværk a.m.b.a. 

Generalforsamling 
Mandag, den 10. August 2020, kl. 19.00 

på 

Varnæshøj 2, Varnæs 

Generalforsamlingen er erstatning for aflyst generalforsamling p.g.a Covid 19 
 

Referat: 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
Ole Søjberg blev foreslået og modtog valget. 
 
Pkt. 2. Formandens beretning for 2019: 
Chresten Krogh orienterede om: 
Årets forløb, herunder servicerapport fra Vand-Schmidt, diverse reparationer og vedligehold på 
vandværket. 
Overgang til Regnskabskontor Nord pr. 1/1 2019, med bl.a. en anden praksis end vi er vant til, og 
nævnte Annis arbejde som daglig kasserer og sekretær ved vandværksmøderne. 
Indsatser i 2019: renovering af Vibevej og Lærkevejs stophaner samt registrering med GPS 
koordinator på vores digitale kort i WEB GIS. 
Vandværkpasserens daglige aflæsninger som er en fast rutine gør blandt andet, at det er nemmere at 
opdage evt. lækage. 
Takkede forbrugerne for tolerance i forbindelse med diverse gravearbejde i haver og indkørsler 
samt opfordrede igen i år forbrugerne om at holde øje med deres vandforbrug, således at evt. 
utætheder hurtigt kan blive opdaget. Nævnte ansøgning ved Arwos om refusion af spillevandsafgift, 
men der er en selvrisiko på 100 m3 0ver gennemsnitslig vandforbrug pr. år. 
Ansøgning om tilladelse til en ny boring, Aabenraa kommune svarer tilbage med betænkelighed  i 
forhold til placeringen, da nabogrunde ligger tættere på end 25 m fra råvandsboringen, forslag om 
en ny boring i åbent land eller skov, lader sig vanskeligt gøre i praksis, så vandværket vil forsøge at 
lave aftaler med naboerne om, at de ikke bruger pesticider i haverne op til vandværkets grund, 
ansøgningen er derfor  henlagt p.t., i stedet opgraderer vi den ene råvandspumpe til større ydelse 
samt skift til skånsom indvinding af vand med frekvensstyret pumpe. Denne løsning kan forsyne 
eget vandværk samt Bovrup ved normal drift. 
Tilbud om ringforbindelse ligger stille, idet vi afventer en beslutning fra Bovrup vandværk. 
Ringforbindelsen tages op igen i 2021. 
Elektronisk kortlægning af ledningsnet. Vi er i gang med at tilrette dette i samarbejde med smeden. 
Varnæs vandværk har ikke længere en repræsentant i vandrådet, Holger stopper, når det har været 
repræsentantskabsmøde i oktober. Vi får stadig referater fra vandrådsmøderne. 
Nye regler omkring udtagning af drikkevandsprøver har fungeret i næsten et år og har ikke givet 
problemer. 
Vandkvalitet, Varnæs vandværk har en hårdhedsgrad på 17,6. Dette kan give lidt udfordringer, når 
vandtemperaturen er over 55 c.  
Nye medlemmer fra Hesselholt er tilsluttet i sommeren 2019 med 7 forbrugssteder. 
Sluttede af med en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2019. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
 
Pkt. 3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse. 
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 



 
Pkt. 4. Budget for 2020 forelægges til godkendelse. 
Kassereren gennemgik budgettet, som blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen: 
  På valg er: 

Chresten Krogh   ( modtager genvalg) 
                        Nis P. Albrechtsen ( modtager ikke genvalg) 

 
Chresten Krogh blev genvalgt 
Benedicta Pècseli blev foreslået og valgt 

 
 

Pkt. 6. Valg af 2  suppleanter til bestyrelsen. 
 Suppl. er på valg hvert år. 
 
Heine Hansen blev valgt som 1. suppl 
Nis P. Albrechtsen blev valgt som 2. Suppl. 
 
 
 
 Pkt. 7. Valg af revisorer: 
  På valg er:  Bent Sørensen  (modtager genvalg) 
   Ole Søjberg   ( modtager genvalg) 
Begge revisorer blev genvalgt 
 
 
Pkt, 8. Indkomne forslag: 

 
Ingen forslag 

  
 
Pkt. 9 Evt.: 

 
Forslag om at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret samt at bestyrelsesmøder 

bliver skemalagt: Bestyrelsen tager det op på næste møde. 
 
Bestyrelsen og suppleanter inviteres til rundvisning på vandværket. 

 
 
Chresten takkede Nis P. Albrechtsen  for et godt samarbejde gennem årene. 
  
 
 


