Referat fra
Nyrup Vandværks ordinære generalforsamling
Den 9. april 2022
Vandværkets formand Svend Erik Hansen bød velkommen til generalforsamlingen der blev indledt
med et orienterede indlæg af Peter Borch Nielsen, fa. Krüger, om ”Blødgøring af vand – fordele og
ulemper” - suppleret med orientering om muligheder, økonomi og konsekvenser.
Formanden åbnede herefter generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
Til hvervet foreslog formanden Bjørn Jensen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste videre, at der ikke er indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden afgav herefter beretning for perioden august 2021 til 30. marts 2022. –
Beretningen kan i sin helhed læses på vandværkets hjemmeside.
Dirigenten overgav herefter beretningen til generalforsamlingens behandling:
Gitte Hededam spurgte til kommunens tiltag og VIO’s arbejde omkring BNBO og opfordrede
vandværkerne til at samles om en fælles strategi til løsning af problemstillingen.
Formanden replicerede med, at vi fra vandværkets side er afventende i forhold til
kommunens udspil omkring løsning af myndighedsopgaven.
Gitte Hededam opfordrede til fortsat at lægge pres på fagudvalg og byråd.
Allan Klestrup opfordrede til at der i BNBO-aftalerne vil blive taget høje for fremtidige
udvidelse af BNBO-områderne.
127 Jytte forespurgte til beredskabet ved strømsvigt.
Troels Tarpgaard kunne oplyse at vandværket netop havde indkøbt en generator til sikring
af vandforsyningen ved strømsvigt. – Dette vil blive indarbejdet i den ellers nyligt
opdaterede beredskabsplan, som vil blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.
Beretningen blev herefter i sin helhed godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021
Kassereren Troels Tarpgaard fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Regnskabet blev herefter i sin helhed godkendt.
Regnskabet er i hovedtal tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.
4. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller, at deltagelse i møder, forberedelse til mødet og andet arbejde for
bestyrelsen fra den 1. april 2022 honoreres med en timesats på 285,35 kr.
Generalforsamlingen godkendte dette.
5. Forelæggelse af budget for 2022 til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettets poster og baggrunden for de enkelte poster, - og
pointerede at der sigtes mod et budget i balance.
Der budgetteres dog i 2022 med et underskud på kr. 169.000, - hvilket anses for både
rimeligt og forsvarligt sit i lyset af de to foregående driftsår der begge har givet pæne
overskud.
Generalforsamlingen godkendte budgettet.
6. Indkomne forslag
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag, der har følgende ordlyd:
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at arbejde videre med at
afklare, hvad der vil være den bedste løsning, herunder at føre forhandlinger med og om
muligt afslutte aftaler med de fire landmænd, hvis det viser sig at være det mest
hensigtsmæssige.
Det fremlagte forslag blev godkendt af generalforsamlingen.
Der var ikke indgivet andre forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne Troels Tarpgaard, Per Nielsen og Raymond Skaarup var på valg, og
havde alle tilkendegivet at modtag genvalg.
Generalforsamling opstillede Allan Klestrup til en bestyrelsespost.
Herefter skulle gennemføres valg.
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Til stemmetællere blev Tommy Petersen og Gitte Hededam valgt.
Efter gennemført valg er følgende valgt til bestyrelse for tre år:
- Troels Tarpgaard
- Raymond Skaarup
- Per Nielsen
Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende opstillet og valgt for et år:
- Allan Klestrup
- Preben Keller
8. Valg af revisorer
Bestyrelsen indstillede genvalg af registreret revisor Carsten Hansen, Revida Revision.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen.
9. Eventuelt
Troels Tarpgaard rundede af med at tilkendegive at bestyrelsen fortsatte med arbejdet
omkring klarlæggelse af mulighederne for blødgøring af vand, - dette til brug for fremtidig
stillingtagen til spørgsmålet.
Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen, - og takkede
generalforsamlingens deltagere for aktiv medvirken.
Refereret af Hans Erik Andersen den 9. april 2022.

