
Andelsselskabet Åstrup Vandværk
Referat fra ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 i Åstrup Forsamlingshus 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Ref.: Til dirigent Vagn Lollike, som konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.
2. Valg af 2 stemmetællere
Ref.: Punktet udgik
3. Beretning om det forløbne år.

Ref.: Formanden Bent Jørgensen aflagde en fyldig beretning, hvor af det fremgik, at der er 274 
forbrugere og at værket udpumpede 42.969 m3. Vandspildet havde i året været under grænsen for 
strafafgift. Der have været 2 større ledningsbrud i året løb. De store udfordringer opstod sidst i 
januar 2019, hvor der blev konstateret forhøjet antal coliforme bakterier og kimtal. Ikke voldsomt 
men nok til at udpumpning blev midlertidig stoppet og forsyningen kom via Ore Vandværk, som dog 
ikke har den nødvendige kapacitet. Ved den efterfølgende åbning blev der udstedt kogeanbefaling. 
Det ser ud til at forureningen opstår i filterne og der vil derfor blive opstillet et midlertidigt UV-
anlæg, som vil rense vandet før udpumpning. Det er tillige besluttet at fremskynde etableringen af en 
ringforbindelse til Horbelev Vandværk, som etableres allerede  nu.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse og samarbejdspartnerne for det gode  samarbejde i det 
forløbne år.
Efterfølgende blev der stillet spørgsmål til forureningen og vandet hårdhed blev drøftet. Bestyrelses 
fik ros for håndteringen af problemet med coliforme bakterier og kimtal.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Ref.: Kasserer Flemming Hansen gennemgik årsregnskabet som blev enstemmigt godkendt.

5. Budget for det kommende år fremlægges, herunder eventuel ændring af takstbladet.
Ref.: Budgettet og takstbladet blev gennemgået. Bestyrelsen stillede forslag om uændrede takster for 
2020. Generalforsamlingen godkendte budget og takstblad.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Ref.: Bent Jørgen blev genvalg til bestyrelsen for en ny 2 årig periode. Flemming Hansen gik ud af 
bestyrelsen, da han ikke længere bor i forsyningsområdet. Nyt bestyrelsesmedlem blev Henrik Berg, 
Uglemosevej 2, Vejringe, som blev valg for en 2 årig periode. Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes 
Leila Brodersen, Vejringe  for 2 år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
suppleanten Palle Andersen indtrådt i hans sted. Som ny revisorsuppleant valgtes Anders Piil, Åstrup 
for 1 år.

8. Behandling af indkommende forslag

Ref.: Ingen forslag var indkommet
9. Eventuelt.
Ingen bemærkninger

Generalforsamlingen hævet dirigenten , Vagn Lollike, sign


