
Søhus Vandværk 
 

Ordinær generalforsamling d. 24. marts 2009 

Rest. Næsbyhoved Skov, kl. 19.30 

 

Bestyrelse til stede: Aksel Snerling, Knud Mortensen, Bjarne Petersen og Poul Barslund 

Bestyrelse ej til stede: John Andersen 

Suppleanter til stede: Lars Nyholm og Bert van Malkenhorst (referat) 

 

Fremmøde: 32 personer og disse repræsenterede 24 husstande (andelshavere) 

 

Dagsorden iflg. vedtægter og udsendt piece: 

1.Valg af dirigent 

2.Bestyrelsensberetning 

3.Regnskab 

4.Budget 

5.Valg af bestyrelse og suppleanter 

6.Valg af revisor 

7.Indkomne forslag 

8.Eventuelt 

 

 

Pkt. 1 

Formanden hilste alle velkommen og konstaterede at Søhus Vandværk (SVv) i år fylder 70 år. 

Formanden forslog Børge Langeberg Lund / Tingskiftet 24 som dirigent for generalforsamlingen: 

generalforsamlingen valgte enstemmigt Børge Langeberg Lund. 

 

Pkt. 2 

Børge Langeberg Lund gennemgik allerførst indvarsling af generalforsamlingen. Da indvarslingen 

var i overenstemmelse med SVv vedtægter med bla. husstandsomdelt piece, konstaterede dirigenten 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed var beslutningsdygtigt. 

Dirigenten oplyste herefter at bestyrelsen har et emne under pkt. 7 indkomne forslag, som drejer sig 

om ændring af vedtægter. 

 

Pkt. 2 

Aksel Snerling i sin egenskab som formand for bestyrelsen gennemgik bestyrelsensberetning. Et 

fyldigt referat kan findes på SVv's hjemmeside. 

 

Bemærkninger fra generalforsamlingen til bestyrelsensberetning: 

Poul Hansen / Slettensvej 98: bestyrelsen blev rost for dens store indsats 

Rita Madsen / Bodil Neeergårdsvænget 13: om vandspild .... 

Rita Madsen / Bodil Neeergårdsvænget 13: med 1 stophane for samtlige huse i en rækkehus er 

nedtagning af hane mm. problematisk da alle så skal undvære forsyning i den periode. 

Formanden bemærkede at emnet har været drøftet på tidligere generalforsamlinger og at SVv 

ikke kan gøre noget ved sagen. Eneste løsning er at samtlige husstande i et rækkehus får deres 

egen stophane. Dette er en dyr løsning som næppe nogen husstande vil være med til at betale. 

Formanden bemærkede samtidigt at stophaner er SVv's ejendom. 

Leif Simonsen / Nonnetitevænget 41: de fællesledninger som det drejer sig om i rækkehuser, 

findes der en overordnet myndighed som kan afgøre evt. sager, tvister mm. Simonsen har fået 

oplyst at kommunen ikke har en sådan myndighed. Formanden bemærkede at det har vandværket 

hellere ikke. Kun i tilfælde af vandspild kan vandværket tvinger afgørelser igennem, såsom 

lukning, udskiftning mm. - dette også jævnfør SVv's vedtægter. 



 

Dirigenten spurgte herefter om generalforsamlingen kunne godkende bestyrelsens beretning: den 

blev enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt. 3 

Bjarne Petersen aflag beretning om regnskab. Informationer herom blev udleveret til 

generalforsamlingen i form af hæfte ”Regnskab for året 2008”. 

 

Der var ingen bemærkninger fra generalforsamlingen. Dirigenten spurgte herefter om 

generalforsamlingen kunne godkende Regnskab 2008: det blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4 

Aksel Snerling gennemgik budget og takstblad for 2009. Informationer herom blev ligeledes 

udleveret til generalforsamlingen i form af én A4-side. 

 

Bemærkninger fra generalforsamlingen til budget og takstblad for 2009: 

Rita Madsen / Bodil Neeergårdsvænget 13: via det i taksbladet anførte faste bidrag betaler singles 

mere end flere personers husstande. Svar fra kasserer hhv. formand var at de faste udgifter skal 

dækkes på en måde og bestyrelsen har valgt at lægge en del af udgifterne på faste bidrag. 

Finn Nielsen / Allingtonvænget: om der kan opstå problemer med legionella-bakterier i 

gennemstrømningsvandvarmere. Formanden anførte at der ikke er noget vand der står stille i et 

sådant apparat, hvorfor problemet ikke eksisterer. 

Poul Hansen / Slettensvej 98: om et væsentligt større vandforbrug ville være et problem for SVv. 

Formanden bemærkede hertil at det ikke er tilfældet. Vandværket har tidligere oppumpet næsten 

dobbelt så meget mængde en der i dag forbruges. 

 

Dirigenten konstaterede efter disse bemærkninger at punktet var færdigbehandlet. 

 

Pkt. 5 

Aksel Snerling, Knud Mortensen og Poul Barslund var på valg og alle 3 var indstillet på genvalg. 

Knud Mortensen bemærkede hertil at det så bliver hans sidste 2-års periode, hvis han genvalgets. 

Dirigenten efterlyste om der var andre personer der ville opstille til bestyrelsesvalget. 

Dat dette ikke var tilfældet, blev samtlige 3 genvalgt. 

 

Suppleanterne Lars Nyholm og Bert van Malkenhorst var på valg og begge var indstillet på 

genvalg. 

Dirigenten efterlyste om der var andre personer der ville opstille som suppleant(er). 

Dat dette ikke var tilfældet, blev begge personer genvalgt. 

 

Pkt. 6 

JL Revision har været revisor for SVv gennem de sidste år. 

Bert van Malkenhorst spurgte kasserer Bjarne Petersen om han er tilfreds med det leverede revisor 

arbejde. Det kunne kasserer bekræfte. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. Dirigenten spurgte om der var andre emner / personer. Da 

dette ikke var tilfældet, blev JL Revision genvalgt. 

 

Pkt. 7 

Bestyrelsens indkomne forslag om vedtægtsændring drejer sig om smidiggørelse af 

generalforsamlingens indkaldelsesforløb. Herved kan der muligvis også spares lidt i omkostninger. 

 

eksisterende tekst  -  § 9. 



Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år inden den 1. april. Den bekendtgøres i den lokale presse senest 8 dage før dens afholdelse. 

foreslået tekst  -  § 9. 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år inden den 1. april. Den bekendtgøres i den lokale presse eller ved udsendelse senest 8 dage før 

dens afholdelse. 

Dirigenten forespurgte om der var bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet blev forslaget sendt til 

afstemning vha. håndsoprækning. 

Samtlige tilstedeværende 24 husstande stemte for forslaget. Herefter træder forslaget omgående i 

virkning. 

 

Pkt. 8 

Knud Mortensen, bestyrelsesmedlem, havde bemærkninger, om at SVv ser frem til en mulig retssag 

om nærmere fastsættelse af bestemmelser om ledningsansvar. 

 

Herefter spurgte dirigenten om der var flere bemærkninger eller andet fra generalforsamlingen. Da 

dette ikke var tilfældet lukkede dirigenten for generalforsamlingen. 

Til sidst takkede formanden Aksel Snerling for god ro og orden og dirigenten for hans virke. 

Deltagerne af generalforsamlingen blev herefter inviteret til afslutningsbuffet. 

 

 

Dateret: 29. marts 2009 

Bert van Malkenhorst 

 

 


