
Referat fra generalforsamling, Vedehøj Vandværk, 14. juli, 2022, afholdt i Grønfeld 

Forsamlingshus. 

 

1. Formand, Torben Simonsen bød velkommen. Ole B. Sørensen blev valgt som dirigent og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Formanden fortalte i sin beretning at der i 2021 var oppumpet 75.446 m3. Ca. 2500 m3 

mindre end i 2020. Knap 1000 m3 er solgt til Kalø Landbrugsskole, der i en periode har haft 

problemer med egen vandforsyning. Der har været et spild på 5.8 %, hvilket er meget flot, 

når vi sammenligner os med nabovandværkerne. 

I 2021 blev der tilsluttet tre nye sommerhuse, samt det nye handicapcenter i Basballe. Der 

er nu 658 forbrugere. Et kig på vandkvaliteten viser igen at der ikke er nogen 

anmærkninger fra hverken myndigheder eller målinger. Alle prøver viser at vi er langt fra 

de fastsatte grænseværdier. 

Der er heller ingen spor af pesticider eller kemikalier. Fra Vedehøj Vandværks hjemmeside 

er der et link til alle vandprøver/rapporter 

Der har været en del vedligeholdelse. Det meste har dog været små opgaver. Af opgaver 

har der bl.a. været tilslutningen af handicapcentret i Basballe, der krævede en omlægning 

af hovedledningen. Tre ledningsbrud, hvoraf de to var i Agri og et i Femmøller. Der har 

været ledt efter en ”forsvunden” stophane og vi har haft dykpumpen oppe af vores nye 

boring. 

Vores nye ”styresystem” Aqualog, som bliver brugt til div. administrationsopgaver, 

vedligehold/opdatering af hjemmeside, har stået sin prøve. Det var første gang at der 

skulle udsendes regninger via systemet og det virkede tilfredsstillende. 

Der har i årets løb været kontakt med Vrinners Vandværk, om en aftale vedr. forsyning af 

vand til dem fra os, uden at der er nogen reelle planer. Vrinners og Vedehøj står noget 

langt fra hinanden i forhold til hvordan en evt. levering/sammenlægning skal foretages. Det 

er en enig bestyrelse meget ærgerlig over, idet det vil være en økonomisk gevinst for begge 

vandværker (alle forbrugere). Hvis Vrinners kommer med til Vedehøj, vil det formodentlig 

betyde at vandprisen vil være lavere om 10 år, end hvis de ikke kommer med. 

Der er kommet en forespørgsel fra Tåstrup Vandværk om de kan blive optaget i Vedehøj. 

De er ca. 70 forbrugere med et samlet forbrug på ca. 10.000 m3 

Vedehøj Vandværk er stadig i gang med at opdatere kortlægningen af vores 

ledningssystem. Der er kommet krav om at når der søges i LER, skal man kunne få svar med 

det samme. Det vil pålægge ekstra udgifter på vandværket. Vi har fået et tilbud på et nyt 

system der vil koste 15.000 kr. i opstart, et månedligt gebyr på 740 kr. og der ud over 30 kr. 

pr oplysning der bliver udsendt. Sidste år var der 374 forespørgsler, hvilket svarer til ca. 

20.000 efter at der er betalt opstartsgebyr.  

3. Kasser, Just Benner, gennemgik regnskab og budget, der blev godkendt. Der blev fremsat 

ønske om at regnskabet bliver gjort mere overskueligt og nemmere at forstå. Vi skal være 

sikre på at regnskabet er gennemskueligt og giver et retvisende billede af forretningen. Det 

overvejes om regnskabet kan fremlægges så man tydeligt kan se hvad der er af årsresultat 



før afskrivninger og hvad der er af likvide midler, samt at få afskrivninger med til sidst i 

regnskabet.   

4. Vedr. vandværkets fremtid, blev det fra salen bl.a. nævnt at det er vigtigt med 

sammenslutning af nabo vandværk, hvor det er relevant. At bestyrelsen må gå relativt 

langt for at skabe et samarbejde med naboværk. At bestyrelsen skal gøre det tydeligt 

hvorfor det er en god ide med en sammenlægning. At det er mindre vigtigt hvilken 

økonomisk løsning der bliver valgt. Generalforsamlingen gav tilsagn og mandat til at 

bestyrelsen arbejder videre med forslag til økonomisk løsning til sammenslutning med 

Vrinners Vandværk. Hvis der kommer et konkret forslag, opfordres der til at der bliver 

indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for at drøfte forslaget. 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

6. På valg til bestyrelsen var Leif Nielsen og Helle Knudsen. Begge blev genvalgt. 

7. På valg som suppleanter var Jakob Storm og Kim Johansen. Begge genvalgt. 

8. På valg til revisor var Johan B. Mikkelsen og Ole B. Sørensen. Begge genvalgt. 

9. Johannes Christian Holst Sørensen blev valgt som revisorsuppleant. 

10. Ingen punkter under evt. 

 

Generalforsamlingen herefter afsluttet. 

 

referent: Leif K. Nielsen. 

 

 

 


