
     Buerup den 15. juni 2021 

Referat fra Generalforsamling i Buerup-Løgtved vandværk den. 15. juni 2021        
kl. 19.30 i Buerup forsamlingshus.   

 

Til stede: Bestyrelsen for vandværket samt 8 andelshavere.  

1. Valg af dirigent.  

Formand Henrik Sørensen (HS) bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Alex Watson (AW) (Knold) som 
dirigent. Der var ikke andre forslag og AW blev valgt.  

AW konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt den 26. maj og dermed korrekt og rettidigt.  

2. Formandens beretning. 

HS startede først med en bemærkning om, at generalforsamlingen var forsinket igen i år, i forhold til 
normalt, på grund af Covid-19 situationen i Danmark.  

Vandværket har solgt rekord meget vand i 2020 med 80.000 m3. Det er 16.000 m3 mere vand end der blev 
solgt i 2019. Der har dels været et øget forbrug pga. en varm sommer, men der har også været et brød på 
et vandrør hos en andelshaver hen over sommeren.  

Det har været nødvendigt i kortere perioder at købe ekstra vand fra nabo vandværker på de varmeste dage. 

Den store renovering af vandværket som blev igangsat i 2019 er fortsat i 2020. Det har desværre taget 
noget længere tid end vi var blevet lovet.  

Der er 2 boringer som er blevet renoveret og renset og det har givet en merydelse på over 2m3 pr. time fra 
de boringer.  

Vandværket har med et normalt forbrug som det nuværende, nok vand til deres forbrugere.  

Der desuden lavet en omfattende renovering af selve vandværket, så det er blevet mere tidssvarende og 
standarden er hævet.  

Der er sat et nyt overvågningssystem op. Her kan man følge mængder på oppumpet vand fra boringer og 
på det vand som bliver pumpet ud fra vandværket. Systemet skal bl.a. hjælpe med at optimere på 
boringerne og følge vandforbrug. Det kan også give advarsel om pludseligt øget vandforbrug og dermed 
hjælpe til at opdage ledningsbrud tidligere.  

Samlet skulle det give os en mere stabil vandforsyning.  

Det vil give en bedre overvågning af vandværket og eventuelle ledningsbrud.  

Formanden kom også ind på de Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO) Der er endnu ikke lavet nogle 
aftaler i Kalundborg mellem vandværker og lodsejere med boringer på deres ejendomme.  

Derfor vil kommunen sætte gang i en dialog som gerne skulle udmønte sig i en aftale om kompensation til 
lodsejere som fremover for nogle begrænsninger i hvordan de kan dyrke deres jord.  

Aftalerne skal være på plads i 2023.  



Der blev stillet et spørgsmål om størrelsen på BNBO for vores vandværk. Formanden sagde at det ligger 
mellem 0,5 til 2 ha. for hver boring.  

Der var efterfølgende lidt debat omkring BNBO. Der blev stillet et forslag om at vandværket meldte sig ind i 
foreningen ”Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse”  

Bestyrelsen tager det til efterretning.  

Beretningen blev herefter godkendt.  

 

3. Regnskab.  

Mikael Martinussen (MM) fremlagde regnskabet og beskrev regnskabsloven for vandværker som i 
princippet ikke må tjene penge. Derfor bliver årets resultat 0 kr. I noterne kan man se at der har været en 
”overdækning” på 99.117,10 kr. 

Der har i 2020 været en væsentlig højere omsætning på grund af den højere solgte vandmængde.   

Noterne omkring indtægter og udgifter blev gennemgået. På grund af en sen aflæsning af vandmålere og 
indberetning deraf, så er der en periodeforskydning i indtægter for vand. Det står derfor som et 
tilgodehavende på 790.927 kr. under aktiver.  

Der er i 2020 brugt 564.228 kr. på renovering af vandværket.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget. 

Mikael fremlagde budgettet.  

Vandsalg er sat lidt ned igen og budgetteret til 70.000 m3. 

Der er sat yderligere 400.000 kr. af til det sidste renovering i 2021.  

Budgettet vil balancere når udgifter til renovering bliver aktiveret i regnskabet.  

Budgettet blev godkendt.  

 

5. indkomne forslag.   

De indkommende forslag fra Jens Pihlkjær Christensen fra generalforsamling 2020 skulle behandles.  

1. § 8: Tilføjelse til afsnittet om indkaldelse: "samt ved ophængning i beboerforeningens udhængsskabe". 

2. § 10: Afsnittet om konstituering tilføjes "senest 14 dage efter generalforsamlingen". 

3. § 10: Følgende afsnit tilføjes: "Bestyrelsen skal løbende og så hurtigt som muligt lægge   
vandanalyseresultaterne på foreningens hjemmeside" 



4. § 9: Forslag til ændring af tekst til: " Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages 
på en efterfølgende ekstraordinære generalforsamling – eller næste års ordinære generalforsamling med 
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede".  

Der var enighed blandt de fremmødte om forslagene kunne vedtages.  

6. Bestyrelsesvalg.  

Frank Thulsted var på valg og blev genvalgt.  

Kim Hartsø var på valg og blev genvalgt.  

Claus Dalskov blev valgt til bestyrelsen (Han var trådt ind tidligere i stedet for Anders Couppe)  

7. Valg af suppleant. 

Rune Sørensen blev valgt til suppleant.  

8. Valg af revisor.  

Lykke Andersen og Finn Skotte blev valgt.  

9. Eventuelt. 

Der var en kort debat omkring nye boringer eller tilslutning til andre vandværker. Det blev foreslået at 
bestyrelsen undersøge muligheden for at blive tilsluttet Gørlev vandværk.  

 

Dirigent og Formanden takkede for en god generalforsamling og god spørgelyst.  

 

Dirigentens underskrift:   _____________________               ___________________________ 

  Alex Watson                             Formand: Henrik Skov Sørensen  


