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Referat af generalforsamling 

Dato  
Tid 
Sted 

20. februar 2018 
19.00 
Ugelbølle Forsamlingshus 

Referent Arense Nordentoft 

Fremmøde Vandværkets bestyrelse: 

Formand Preben Christensen 
Næstformand Henrik Bjørn 
Kasserer Freddy Larsen 
Sekretær Arense Nordentoft 
Gunnar Højholt  
 

samt ca. 30 interessenter 

1 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Micha-
el Henningsen 

Michael Henningsen blev valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at generalfor-
samlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

2 Bestyrelsens beretning 

 Preben Christensen aflæg-
ger beretning. 

Beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen lægges på Vandværkets 
hjemmeside snarest. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, og beretningen blev godkendt. 

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 Freddy Larsen/Jesper Falk 
Hansen fremlægger regn-
skabet. 

Regnskab for 2017 blev udleveret til alle. 

Bestyrelsen havde valgt at lade revisoren, Jesper Falk Hansen fra Robæk, 
fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet 
vil blive lagt på vandværkets hjemmeside.  

Der blev spurgt til den øgede gage til driftsbestyrer i budgettet for 2018. Stig-
ningen i gager blev gennemgået under budgettet, se punkt 4. 

Regnskabet blev godkendt. 

4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 Freddy Larsen fremlægger 
budget og takstblad for 
2017. 

Kassereren fremlagde hovedtallene i budgettet for 2018. 

Henrik Bjørn redegjorde for bestyrelsens begrundelse for at hæve gagen til 
driftsbestyreren og formanden. Gagen er ikke steget de seneste 10 år, hvor 
krav til drift og administration er øget betydeligt. Der er kommet 20 % flere 
forbrugere, hvilket betyder flere flytninger, flere spørgsmål, flere udkald i for-
bindelse med vandforsyningen, et større ledningsnet med mere vedligehold. 
Der er kommet væsentlig øgede krav til dokumentation og kurser både for 
formanden og driftsbestyreren. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet. 

Budgettet for 2018 blev godkendt. 

Takstbladet for 2018 blev omdelt. 

Det blev godt modtaget, at vandprisen nedsættes. Ingen spørgsmål eller be-
mærkninger i øvrigt til takstbladet.  

5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 På valg til bestyrelsen: 

 Henrik Bjørn, Arense Nor-
dentoft, Freddy Larsen på 
valg. Alle modtager gen-
valg. 

 Som suppleanter foreslås: 

 Mogens Guldbæk og An-
ders Fjendbo. 

Henrik Bjørn, Arense Nordentoft, Freddy Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Mogens Guldbæk og Anders Fjendbo blev valgt som suppleanter. 
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6 Valg af revisor 

 Punktet udgår  Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revi-
sionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægter-
nes § 8. 

7 Behandling af indkomne forslag 

 Punktet udgår Der er ikke indkommet forslag. 

8 Eventuelt 

 Der blev spurgt om de 47 boliger, som er planlagt på ”Møllerens Hus” grunden, skal have en måler for hver 
bolig eller én fælles vandmåler. Preben svarede, at de skal have en måler pr. bolig. 

 Der blev spurgt, hvorfor byggevand er gratis. Preben svarede, at der ikke bruges meget vand til byggeri, og 
det derfor er bestyrelsens vurdering, at det vil være dyrere at opsætte og vedligeholde målere på byggevand. 

 Der blev spurgt til, hvilken type konto vandværket har til sit indestående i banken. Freddy oplyste, at indestå-
ende er på almindelig konto med 0 % i rente. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at anbringe pengene, så 
der fås en bedre forrentning. 

 Preben orienterede om, at den skattesag vedrørende vandværker, der har været omtalt i pressen, ikke vedrø-
rer Ugelbølle Vandværk. Skattesagen vedrører kun vandværker med et forbrug over 200.000 m3 pr. år. 

 Preben orienterede om den sag vedrørende for høje grænseværdier for nitrat, som har været omtalt i pres-
sen. Vandkvaliteten på Ugelbølle Vandværk er god, og der har ikke været problemer med nitrat i vandet. 

 Der blev spurgt til det mulige samarbejde med Følle Strand Vandværk, som Preben fortalte om i sin beret-
ning. Følle Strand Vandværk har flere forbrugere end Ugelbølle Vandværk, ca. 700, men forbruget er ujævnt 
fordelt over året, da det er et sommerhusområde. Indtil videre er der indledt en dialog mellem de to vandvær-
kers bestyrelser vedrørende etablering af en nødforsyning mellem de to vandværker og et samarbejde om 
driften, når driftsbestyrerne har brug for ferie mm. Følle Strand Vandværk har svært ved at få nye bestyrel-
sesmedlemmer til at varetage driften og administrationen. På sigt kan en sammenlægning komme på tale, og 
i den forbindelse vil Ugelbølle Vandværks bestyrelse være meget opmærksomme på ledningsnettets kvalitet.  

 Ingen øvrige emner. 

 
Ugelbølle den 25. februar 2018 
 
 
Dirigent:      

 Michael Henningsen     

 
Bestyrelsen:      

 Preben Christensen  Henrik Bjørn  Freddy Larsen 

      

 Gunnar Højholt  Arense Nordentoft   
 
 
 

 
 


