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Engesvang Vandværk a.m.b.a. 

 

 

Generalforsamling 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 i Kulturhuset 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  
Harry Sørensen valgt 

 

2. Formandens beretning 
I 2019 havde Engesvang vandværk 853 forbrugere som er tilsluttet offentlig kloak samt 85 ejendomme udenfor 

offentlig kloak. Der er derved 938 vandmålere, hvoraf der betaltes fast afgift. Da der er en del målere med flere 

forbrugere, er der knap 1.000 forbrugere. Der er typisk en tilgang på ca. 5 nye tilslutninger om året. Vi har i 

2018 fået 3 nye tilslutninger samt den nye børnehave. 

Det registrerede vandforbrug vandværket i 2018 var på 137.845 m³. Det aflæste vandforbrug hos forbrugerne i 

2018 var 121.039 m³, hvilket er godt 3.000 m³ mere end i 2017. Ledningstabet i 2018 var på 11,9 % mod 5 % i 

2017. Ledningstabet medfører en strafafgift på 1,9 procent svarende til 16.351kr. 

Det høje ledningstab tyder på, at vi har et eller flere mindre brud. Det er dog ikke lykkedes at lokalisere brud-

det/bruddene, og bestyrelsen beder derfor jer forbrugere om hjælp til at melde tilbage, hvis I oplever uregelmæs-

sigheder, så vi kan få styr ledningstabet. Omregnet udgør vandspildet i 2018 et ledningstab på ca. 44 m³ om da-

gen. Med den sandede og grusede undergrund vi har i Engesvang er det svært at finde så små brud især, hvis der 

er tale flere små brud. Disse små brud gør os sårbare over yderligere brud/ledningstab. Og vi risikerer derfor at 

komme til at betale strafafgift igen næste år.  

Arbejdet med at forbedre ledningsnettet må derfor fortsætte, da der stadighed er dele af ledningsnettet, der træn-

ger til udskiftning, og forbrugere, der oplever lavt vandtryk. Bestyrelsen vil derfor også i fremtiden have fokus 

på ledningstabet og fortsætte arbejdet med udskiftningen af ledningsnettet. Det vil dog ske i et tempo så økono-

mien ikke kommer under pres. 

Vandkvaliteten er generelt fin, og vi overholder de i loven gældende grænseværdier. Der er dog mindre proble-

mer med turbiditeten/klarheden og for højt indhold af kulsyre. Disse problemer udgør dog ingen sundhedsrisiko 

og vandværket er løbende i dialog med kommunen og vores rådgivere/leverandører for at løse problemerne. 

Der er som sædvanligt løbende blevet foretaget service og en række mindre forbedringer på værket.  

Der har også i 2018 været godt gang i anlægsarbejdet/byggeriet i Engesvang, således har vi fået 79 henvendelser 

om ledningsoplysninger. 

Efter planen færdiggøres renoveringen af Birkevej i foråret 2018. I bestyrelsen vil vi stadig nøje overvåge øko-

nomien og kun sætte projekter i gang som er inden for vores økonomiske formåenhed.  

Der er således fortsat fra bestyrelsens side stor fokus på at sikre modernisering og løbende renovering af vand-

værket, boringer og ikke mindst ledningsnettet. Dette for at sikre et velfungerende vandværk, hvor forsynings-

sikkerheden er høj og vandkvaliteten er god. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til interessenterne, hvor vi har haft 

brug for jeres tålmodighed ved opgravning renovering m.m. 

Der blev spurgt om, hvorfor vi ikke havde informeret via sms, om de brud vi oplever for tiden. Vi har ikke for-

brugernes telefonnr. Der er desuden problemer med opbevaring af telefonnr. I henhold til GDPR-lovgivningen. 

Bestyrelsen har dog lagt information via hjemmesiden og facebookgruppen engesvangborgere. Der blev spurgt 

om, hvorfor vi ikke gjorde mere for at finde bruddene. Vandværksbestyreren har eftersøgt bruddet/bruddene, 

men son nævnt er er det svært at finde så små brud med den sandede og grusede undergrund, vi har i Engesvang. 

Der blev spurgt om, hvorfor bestyrelsen ikke kunne finde alle stophaner, når vi blev spurgt af en forbruger. Stør-

stedelen af ledningsnettet med tilhørende stophaner er ikke blevet indmålt i forbindelse med nedgravningen. For 

ca. 15 år siden bad bestyrelsen forbrugerne om, at anvise placeringen af deres stophane. Alle de stophaner der 

kunne anvises af forbrugerne blev herefter indmålt med GPS af landinspektørfirmaet Geopartner. Herudover 

blev alle ledninger samt de stophaner vandværkets faste vvs-firma kunne anvise placeringen af indmålt. Geo-

partner var desuden i besiddelse af en række ledningsoplysninger. Alle disse oplysninger blev lagt sammen af 

Geopartner til et kort over vandværkets ledningsnet, der anslået dækker mellem 80% af ledningsnettet. Geopart-
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ner opbevarer ledningsoplysningerne af hensyn til driftssikkerheden. Geopartners ledningsoplysninger fra Mose-

lund er dog ikke helt korrekte, idet hele ledningsnettet her er forskudt 2-2,5 m mod øst. Geopartner er blevet 

bedt om at rette dette, men det viser, at bestyrelsen ikke med sikkerhed kan stole på de ledningsoplysninger (i 

hvert fald de ældste), der foreligger. Efterfølgende har bestyrelsen haft Leif Koch A/S (lækagesporingsfirma) til 

at lede efter de ikke kendte stophaner. Dette resulterede kun i et fåtal nye indmålte stophaner. Bestyrelsen har på 

baggrund af dette forsøg vurderet, at det ikke vil være muligt at lokalisere de manglende stophaner. Det er der-

for besluttet, at der ikke gøres noget aktivt for at finde de manglende stophaner, men at alle nye samt de stopha-

ner, der i anden sammenhæng dukker op indmåles. Siden Geopartners indmåling har formanden og vandværks-

bestyreren indmålt alle nye stophaner og ledninger. Der vil således være en række stophaner bestyrelsen ikke 

kender indtil hele ledningsnettet i byen er renoveret. Da alle stophaner beliggende på forbrugers matrikel er for-

brugers ejendom og ansvar, har bestyrelsen vedtaget, at alle fremtidige stophaner anlægges i fortove, vejarealer 

eller lignende.  

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Regnskabet blev fremlagt. 

Se vedlagte bilag 1. 

Årets overdækning (resultat) er 70.960kr. I budgettet regner vi med 950 forbrugere.  

Der var spørgsmål om, hvordan honorarerne er blevet fastlagt. Alle honorarer er blevet forelagt generalforsam-

lingen efterfølgende vedtaget af denne. Der blev fremlagt et ønske om honorarerne blev taget op til debat i be-

styrelsen. Bestyrelsen skulle sammenligne honorarerne med tilsvarende vandværker. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Budget for det kommende år fremlægges. 
Budgettet for 2019 blev fremlagt. Renoveringen af Birkevej er skyld i, at budgetposten ledningsrenovering er sat 

op i forhold til det budget for 2019, der blev fremlagt på generalforsamlingen i 2018. Der var spørgsmål om re-

noveringen af Birkevej havde været i udbud. Det er det ikke, men emnet er blevet diskuteret af bestyrelsen. 

Størstedelen af bestyrelsen mente, at det ville være vanskeligt, at lave et udbudsmateriale, hvor alt var med. De 

vægtede desuden det gode samarbejde med entreprenøren fremfor en mindre besparelse. Det var for dem vigtigt, 

at den faste entreprenør dukker op på alle tider af døgnet i tilfælde af driftsforstyrrelser, at entreprenøren har et 

kendskab til vores ledningsnet samt at der er tillid til kvaliteten af entreprenørens arbejde. Da dirigenten konsta-

terede, at budgettet var godkendt, anmodede kassereren om, at generalforsamlingen ikke godkendte budgettet. 

Budgettet for 2019 blev sendt til afstemning og vedtaget med 9 stemmer mod 8. Bestyrelsen blev bedt om at 

kigge på vandværkets omkostninger samt diskuterer om større anlægsarbejder skal i udbud.  

Budgettet for 2020 blev fremlagt og godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen. 

 

6. Forslag om vedtægtsændring i forhold til indkaldelse til generalforsamling. 
Det blev vedtaget, at indkaldelsen til generalforsamling kun sættes i avisen en gang. Generalforsamlingen bliver 

desuden annonceret på hjemmesiden, på de sædvanlige skilte samt på facebookgruppen engesvangborgere. Det 

blev desuden besluttet, at det ikke er nødvendigt, at sætte dagsordenen i avisen. Sidstnævnte punkt skal vedtages 

igen på generalforsamlingen næste år, inden det er endeligt vedtaget. 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg:  

Finn Würtz  genvalgt   

Niels Henrik Jensen  genvalgt   

Bjarne Salomonsen  genvalgt   

Suppleanter: 

Harry Sørensen  genvalgt   

Der kunne ikke vælges en suppleant nr. 2   

 

8. Valg af interne revisorer og suppleanter. 
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På valg: 

Martin Eriksen  genvalgt   

Det lykkedes ikke at få valgt intern revisor nr. 2  

Suppleant: 

Carsten Lauridsen  genvalgt   

 

9. Eventuelt.  
Intet. 

 

   

  

  


