
     Buerup den 26. marts 2019 

Referat fra Generalforsamling i Buerup-Løgtved vandværk den. 26. marts 2019. kl. 

19.30 i Buerup forsamlingshus.   

 

Til stede: Bestyrelsen (dog med afbud fra Anders Couppé) samt 16 andelshavere.  

1. Valg af dirigent.  

Formand Henrik Sørensen HS bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Alex Watson AW (Knold) som dirigent. 

Der var ikke andre forslag og AW blev valgt.  

AW konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt.  

2. Formandens beretning. 

Vandværket har solgt 70.400 m3 vand i 2018. Det er en stigning på 10.000 m3 i forhold til året før.  

Der har været nogle små nedbrud på selve vandværket og på vandledningerne. Men det ligger på niveau 

med tidligere år.  

Der bliver udtaget de lovpligtige vandprøver hvert år som anvist af myndighederne. Dette indebærer bl.a. 

en stor årlig analyse for pesticider. Der er ikke fundet pesticid rester i nogle af vores vandprøver. Der bliver 

udtaget prøver for coliforme bakterier og analyseret for kimtal 4 gange om året.  

Der er kommet én ny tilslutning til Kattrup Gods. De vil have et årligt forbrug på ca. 5.000 m3.  

Vandværket har haft møde med kommunen for at blive orienteret om de boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO) For hver af vores boringer er der beregnet et BNBO område som kan svinge 

fra 40 til 80 meter i radius omkring boringen. Kommunen anbefalede at vi lukkede den 5 boring da den 

tidligere har givet problemer med for højt kimtal og coli bakterier. Den pågældende boring er nu taget ud af 

drift.  

Efterfølgende er det politisk vedtaget at der ikke må bruges planteværn eller gødning i disse (BNBO) 

områder. Det er dog op til de lokale vandværk at finde modellen for kompensation til de lodsejere som vil 

blive berørt af dette. Der er endnu ikke fastsat nogen kompensation og det er vandværket som skal dække 

dette og dermed forbrugerne af vandet.  

Der vil blive igangsat en større renovering af vandværket i 2019. Der skal laves en ny okker-udfældningstank 

og pumper på boringer skal renoveres og have monteret frekvensomformere. Der bliver også sat et nyt 

overvågningssystem op, som vil kunne advare tidligere ved evt. vandbrud på ledningerne.  

Spørgsmål:  Kunne vandværket ikke købe jorden med BNBO?  

Svar:  Nej, det ville blive en bekostelig affærer og vandværket vil ikke kunne få det samme ud af 

jorden som lodsejeren ville kunne få. Hvis en boring så må lukke på et tidspunkt, står 

vandværket med et stykke jord til overs.  

Spørgsmål:  Er der risiko for forurening af vandet ”baglæns” fra Kattrup Gods? 

Svar: Nej. Der er monteret kontraventiler så vandet ikke kan løbe baglæns fra Kattrup.  



Beretningen blev herefter godkendt.  

3. Regnskab.  

Karina Jensen, KJ fremlagde regnskabet og beskrev regnskabsloven for vandværker som i princippet ikke må 

tjene penge. Derfor bliver årets resultat 0 kr. I noterne kan man se at der har været en ”overdækning” på 

132.448,92 kr.  

Der var ultimo 2018et større tilgodehavende end sædvanligt. KJ kunne dog fortælle at hovedparten af det 

tilgodehavende var betalt efter regnskabets afslutning.  

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget. 

KJ fremlagde budgettet for 2019. Budgettet er et likviditetsbudget og der er derfor ikke afskrivninger med i 

budgettet. Resultatet bliver på –444.400 kr. Der er som omtalt planlagt en del renoveringsarbejde i 2019 og 

anlæg af bl.a. okker-tank. Når opgaver er udført, vil de blive aktiveret og der bliver afskrevet på dem.  

Der er desuden en del vandmålere som endnu ikke er udskiftet.  

Budgettet blev godkendt.  

5. indkomne forslag.   

Der var ingen indkomne forslag.  

6. Bestyrelsesvalg.  

Karina Jensen ønskede at stoppe i bestyrelsen efter 10 års ”tjeneste”  

Kim Hartsø blev valgt 

7. Valg af revisor.  

Lykke Andersen og Finn Skotte blev valgt.  

8. Eventuelt. 

Der blev efterlyst en bedre orientering status på evt. vandbrud og status på evt. gravearbejder. Bestyrelsen 

vil gerne se på dette.  

Dirigent og Formanden takkede for en god generalforsamling og god spørgelyst. Formanden takkede 

desuden Karina Jensen for hans indsats i bestyrelsen.  

 

 


