
 

 
Strib vandværk - Ordinær generalforsamling den 20. marts kl. 19.30 i Strib 
forsamlingshus 

Dagsorden iht. Vedtægterne 

Formanden byder velkommen til de fremmødte med forventning til en god og aktiv dialog 
fra de fremmødte deltagere. 

1. Kontrol af de fremmødtes stemmeret 
Deltagere med stemmeret 57 
Fuldmagter - ingen 
 
2. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Henrik Poulsen. Henrik blev valgt enstemmigt. Konstaterede at 
indvarslingen var den 26/2 og dermed lovligt. Som stemmetæller blev valgt Lars 
Mullesgaard og Otto Lindskov. 
 
3. Valg af protokolfører (referent) 
Kristian Madsen blev valgt enstemmigt som protokolfører 
 
4. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning er delt i to dele Formanden med den generelle beretning. Jan 
Larsen som er vandværksbestyrer afholdte den tekniske beretning omkring den tekniske 
og de driftsmæssige forhold. 
Beretningen er vedhæftet protokol og referat. 
 
Bestyrelsen følger forsøget med blødgøring af vandet ved Dalum vandforsyning 
”Vandcenter Syd” 
 
Vandværket analyserer for de stoffer som anbefales af Middelfart kommune. 
Vandkvaliteten ses på hjemmesiden. 
 
Pengene som er placeret i obligationer, består af forskellige obligationer, som kan frigøres 
med kort varsel, hvis der er brug for pengene. 
 
Beretningerne blev godkendt enstemmigt 
 
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendel se 
Kassereren fremlagde Årsrapport 2018. Vandværkets revisor Dorthe Andersen Deloitte vil 
hjælpe med svar på specifikke spørgsmål. Deltagerne har alle modtaget Årsrapport 2018. 
Årsrapport er vedhæftet referatet. 
 
Omkostningerne har været stabile og der er et overskud på ca. 1,7 mio. kroner. 
Overskuddet er henlagt til blødgøringsanlæg. 
 
Spørgsmål til Årsrapport 2018. 
 
Der efterlyses budgettal for året, så det kan sammenlignes med Årsrapport. 
 
Pæn stigning på edb-udgifter, som er opbevaring af data og SMS-service. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



 

 
 
6. Budget og taksblad fremlægges til godkendelse 
Det er budget 2020 som fremlægges. Budgettal 2020 skal bruges til at få godkendelse af 
takstbladet. Det udarbejdede budget er udarbejdet i henhold til årsrapporten. Bestyrelsen 
overvejer at ændre vedtægterne, så budget fremlægges til orientering. I den sidste ende er 
det Middelfart kommune der har den afgørende beslutning ifm. Godkendelsen. 
Bestyrelsen har fremlagt budgetforslag 2020 – 2024 som skal dokumentere de årlige 
henlæggelser. 
  
Spørgsmål fra deltagere. 
 
Hvorfor er der ikke anvendt forhøjede afskrivninger? Dorthe svarede, at man ikke behøver 
at afskrive før anlægget, sættes i fuld drift. Investeringer skal ses i sammenhæng over en 
5-årig periode for at have et takstblad som ikke varierer år for år. Med andre ord taksterne 
undgår at flyve op og ned. 
 
Er det realistisk det budget der er fremlagt? Bestyrelsen forventer at bruge 
investeringsbudgettet på 1,7 mio. kroner, men alle investeringer er nødvendigvis ikke 
afsluttet ultimo 2020. 
 
Bestyrelsen har areal til udvidelse af bygningsanlægget til blødgøringsanlægget. 
 
Budget 2020 til takstblad blev godkendt. Der var en stemme imod. 
 
7. Behandling af indkomne forslag  
Der var ingen forslag til behandling. 
 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen   
På valg til bestyrelsen  Bjarne Storm Rasmussen 
  Einer Ritterbusch 
  Palle Christensen 
Alle blev genvalgt til bestyrelsen 
 
Valg til suppleant Berit Frølund 15 stemmer 
  Michael Koborg 39 stemmer Michael er valgt  
 
9. Valg af revisor og suppleant 
Lars Mullesgaard genvalgt som revisor 
 
Arne Tofterup genvalgt som revisorsuppleant 
 
10. Eventuelt 
Formanden takkede de fremmødte deltagere for en god dialog. Tak til dirigenten for 
indsatsen. Tak til Dorthe Andersen for teknisk bistand til regnskab og budget. 
 
Herefter var der fri dialog med kaffe og boller. 
 
 
 Henrik Poulsen   Kristian Madsen 
 Dirigent    Referent 
    


