
 

 

Generalforsamling i Nybøl Vandværk 19-03-19 

 

Deltagere: 21 

 

Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen). 

 

1) Valg af dirigent  

Foreslået: Erik Michaelsen – valgt. 

Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 

 

2) Beretning 

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning – Nybøl har det bedste vand, men det koster også som 

det kan ses af regnskabet. Nye og mere omfattende pesticid prøver koster på analyse siden – der kan 

i fremtiden blive tale om at skulle teste for over 200 forskellige pesticid rester. På grund af de sidste 

års underdækning (underskud) er m3 prisen sat op i 2019 med 1,28 kr. pr m3  

Vandværket har fået ny vandværkspasser og det det koster selvfølgelig en del på kursuskontoen. 

Den varme sommer har også været udfordrende med udtørring af jorden og deraf følgende lækager. 

Desuden er der i ledningsnettet er del ældre aluminiums an boringer, som desværre viser begyndende 

tæring 

 

Formanden sluttede med en tak til bestyrelsen og vandværkspasser for en stor indsats i det forgangne 

år. 

   

(Bestyrelsens skriftlige beretning findes i årsrapporten)   

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3) Regnskab 

Regnskabet og budget blev gennemgået af kassereren (Morten Christensen).  

Regnskabsprincipper er efter ny vejledning for vandværker fra Erhvervsstyrelsen, ændret i forhold til 

de tidligere regnskaber. 

De væsentligste ændringer er, at regnskaberne ikke længere må udvise overskud eller underskud og 

egenkapitalen nu er ændret til ”Overdækning”  

Dette betyder hoved tallene kommer til at se sådan ud: 

   

Hovedtal: 

 ”Nettoomsætning” 

  Indtægter    661.795 kr. 

  Underdækning(underskud)  110.928 kr.   

     772.723 kr. 

 ”Produktionsomkostninger” 

  Udgifter   257.183 kr. 

 ”Brutto resultat”   515.541 kr. 

 ”Distributionsomkostninger”  275.532 kr. 

 ”Administrationsomkostninger”  257.126 kr. 

 ”Resultat af primær drift”  -17.117 kr. 

 ”Andre drift indtægter”     17.117 kr. 

 ”Resultat før finansielle poster”             0 kr. 

 ”Finansielle indtægter”              0 kr. 

 ”Årets resultat”              0 

 

Balance   

 Anlægs aktiver 4.348.073 kr. 



 Omsætnings aktiver    497.291 kr. 

 Aktiver  4.845.364 kr. 

  

 

 ”Overdækning” 4.615.779 kr. 

 Andre gældsforpligtigelser    229.585 kr. 

 Passiver  4.845.364 kr. 

 

 

(samlet regnskab findes i årsrapport) 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

4) Budget 2019 - Budget taget til efterretning. 

 

      5) Indkomne forslag – ingen. 

 

6) Valg til bestyrelsen 

På valg  

Chr. Tychsen (modtager genvalg),  

Kim Bundesen (modtager genvalg),   

 

Chr. Tychsen, Kim Bundesen - Genvalg foreslået - genvalgt. 

 

7) Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg Kim Nielsen genvalg - Genvalg foreslået – genvalgt. 

 

8) Valg af revisor 

På valg Lars Poulsen – Genvalg foreslået – genvalgt. 

 

9) Valg af revisor suppleant 

På valg - vakant 

Foreslået Thomas Gram-Hansen - valgt. 

 

10) Evt. 

 

Vandværkspasseren opsummerede årets udfordringer: 

 

Der har været 85 LER søgninger (opslag entreprenører laver for at få oversigt over hvor der ligger 

vand, el, telefon ol) 

 

Der har været 12 større brud/lækager på ledningsnettet dels på grund af den tørre sommer og 

kloaksepareringen.  

De største har været på Tingvej ved menighedshuset og på Sandmarken. 

 

Der har været 2 nedbrud som følge at overgravet el kabel og en ødelagt stander, samt en skade i form 

at et ”sprængt” rør inde på vandværket. 

  

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden, - samt afsluttede 

generalforsamling. 

 

Kristian Lang 


