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1. Valg af dirigent 

Kurt Sørensen blev valgt som dirigent og han kunne efterfølgende konstatere at varsel på 14 dage 

for indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt og afholdes inden udgangen af april. 

2. Formandens beretning 

Beretningen fra formanden Arne Nielsen vedhæftet som bilag. 

 

Kommentar: Der var positiv tilkendegivelse af at bestyrelsen er startet arbejdet på at finde 

løsninger på at få reduceret hårdheden af vandet.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 

Jens gennemgik tallene for regnskabet for 2021. 

Regnskabet godkendt uden kommentar. 

 

 

4. Budget for 2022 

Budgettallene gennemgået af Jens 

 

Distributionsomkostningerne er øget ift budget for 2021, men lidt lavere end den aktuelle udgift i 

fra 2021, da den er vurderet at være ordinær høj i 2021.  

 

5. Indkommende forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 



Arne Nilsen, Ole Lundgaard og Steffen Sørensen var på valg og alle modtog genvalg.  

 

7. Valg af bestyrelses suppleant 

Michael Larsen var på valg og modtog genvalg 

 

8. Valg af revisor 

Jesper Christensen var på valg og modtog genvalg. Revisor suppleant Ole Mathiesen var på valg og 

modtog også genvalg 

 

9. Evt. 

Der blev fremsat spørgsmål om vandingspåbuddet vil blive fastholdt. Bestyrelsen har ingen planer 

om at ændre påbuddet af hensyn til at beskytte grundvandsressourcen mod et unødigt højt 

forbrug. 

 

Spørgsmål til hvilke tiltag, der er gjort med hensyn til at nedbringe vandspild nævnt i formandens 

beretning. Vores vandpasser kunne oplyse, at der pt arbejdes på at få sektioneret ledningsnettet og 

indsat lokale målere for at lokalisere lækager. Lækagen dog forholdsvis lille og dermed svær at 

lokalisere  

 

Der er afsagt højesteretsdom for at vandværker kan opkræve faste driftsbidrag for vandforsyning 

for hver enkelt bolig i en ejendom, uanset at der ikke var opsat individuelle målere. Berørte 

ejendomme tilhørende Brandsbjerg Vandværk har fået meddelt at ændringen træder i kraft pr. 1. 

juli 2022. 

 


