
 

Referat af generalforsamling for Sebberup vandværk. D 19.03.2019. 

1. Valg af dirigent. 

Det blev Bent Klemmensen som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet. 

Der var 10 stemme berettiget mødt op.  

 

2. Formandens beretning. Arne kunne i sin beretning berette at der i 2018 var udpumpet 

næsten 13000m3 vand, hvilket er lidt mere end normalt måske grundet den tørre sommer. 

Der var et vandbrud i foråret på svanevej, ellers ingen vandbrud. Så er de sidste af de nye 

målere monteret og det er forløbet tilfredsstillende. Der har dog været en måler som er 

beskadiget og som er blevet udskiftet. 

Der er søgt ny vandindvindingstilladelse VVM for en ny periode 17000 m3 pr år. 

Der er i 2018 foretaget rigtig mange vand analyser grundet fund af pesticider i vand andre 

steder i landet, der er ikke fundet problemer i vores vand, men det er en dyr omgang med 

alle de prøver. Der skal som noget nyt tages vandprøver hos forskellige forbrugere, som en 

sikring mod misvisende vandprøver foretages en yderligere prøve på vandværket på 

samme tid. Det opfordres til kun at benytte godkendte vandhaner i husholdning. 

 

Der var nogle bemærkninger til beretningen vedr. evt. udskiftning af stik i forbindelse af 

nybyggeri på nabogrund. Bestyrelsen havde vurderet det for omfattende at igangsætte, 

samt at det kunne give en præcedens for fremtidige ønsker. Dog havde kommunikationen 

til forbrugeren været mangelfuld og det beklager bestyrelsen. Der blev også givet udtryk 

for at bestyrelsen havde været svær af komme i kontakt med, i forbindelse med et 

vandbrud. Det er bestyrelsen lidt uforstående overfor da det er muligt at kontakte hele 

bestyrelsen på telefon, sms, eller indtale besked på svarer. 

Så var der en debat vedr. et medlem som er passivt, og hidtil ikke har betalt den faste 

afgift. Det blev besluttet at sende vedkommende et brev hvori det oplyses at der skal 

betales fast afgift, ellers betragtes man som udmeldt. 

Beretningen vedtaget. 

  

3. Kasseren Beretning. Flemming gennemgik regnskab for 2018, som viser indtægtet på 

91.594 kr. udgifter på 115.667kr. dermed et underskud på 24.067 kr. Dette er mindre end 

det budgetterede for året (52.500). Egenkapitalen er 346.425 kr. hvilket anses for 

passende. Vi nu igennem udskiftningen af vandmålere og har ikke lige pt større 

investeringer planlagt. Regnskab vedtaget.  

 



4.  

Gennemgang af budget Der budgetteres med indtægter på 87.000 kr. udgifter på 93.500 kr 

det giver et budgetteret underskud på -6245 kr.  

Takstblad for 2019 er uændret. 

Det blev bemærket at der i budget er 40.555 kr. i fast afgift, dette er en fejl der skal stå 

40.500kr. dette bliver rettet i budget. 

Budget vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlem. Flemming Jespersen var på valg og modtog genvalg. 

6. valg af suppleant på valg Jan Meinhardt som blev genvalgt. 

7. Valg af revisor på valg Jan Olsen som blev genvalgt. 

 

8. Evt. Der var et forslag vedr. en hjertestarter som ønskes opsat i Ny Sebberup, 

grundejerforeningen arbejder på sagen og der ønskes et økonomisk bidrag til indkøb af 

denne. Prisen oplyses til ca. 15.000 kr. Det blev besluttet at arbejde videre i samarbejde 

med bestyrelsen for grundejerforeningen. 

Der blev desuden spurgt ind til en evt. tilslutning til Hedensted vandværk, da der nu 

bebygges i Hedensted Nord, Bestyrelsen vil spørge Hedensted vandværk hvilke 

økonomiske konsekvenser det vil have. Det skulle ses som en løsning hvis vi blev ramt af 

nedbrud eller forurening. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende. 

Formand Arne Jensen 

Kasser Flemming Jespersen 

Medlem Bent Udby  Ref. Flemming 


