
     Buerup den 29. marts 2022 

Referat fra Generalforsamling i Buerup-Løgtved vandværk den. 29. marts 2022        
kl. 19.30 i Buerup forsamlingshus.   

 

Til stede: Bestyrelsen for vandværket samt 11 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 den 9. marts og dermed korrekt og rettidigt.  

2. Formandens beretning. 

Vandværket har solgt 69.000 m3 vand i 2021 mod 80.000 m3 i 2020. (hvilket også var en rekord) 

Den store renovering af vandværket er stort set afsluttet i 2021. Det er mangler kun enkelte småting. Der er 
samlet brugt ca. 750.000 kr. på renovering af selve vandværket, med ny styringer, ny okker 
udfældningstank og istandsættelse af selv bygningen indvendigt. Desuden er de 4 boringer renoveret og 
serviceret.  

De 4 boringer giver til sammen 15 m3 vand pr. time. Det vil sige at vandværket ved normalforbrug har vand 
nok.  

Formanden kom også ind på de Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO) På disse områder må jorden 
dyrkes, men der må ikke sprøjtes med planteværnsmidler. Der må gerne bruges kunstgødning.  

Det er vandværkernes ansvar at lave en aftale med de lokale lodsejere som ejer jorden hvor der er boringer 
og dermed BNBO. Aftalen går ud på at der lodsejer skal erstattes/kompenseres for ikke at kunne dyrke sin 
jord som normalt. Aftalen skal være lavet inden den 31/12 2022.  

HS indskød at der er 3.500 BNBO ´er i Danmark og indtil videre er der kun lavet 20 aftaler om erstatninger.  

På vores vandværk har de 4 boringer til sammen et areal på 4,4 hektar. ( 44.000 m2)  

Bestyrelsen er i god dialog med lodsejerne, men der er endnu ikke lavet nogle konkrete aftaler.  

På generalforsamlingen sidste år, blev der stillet et forslag om at lave en sikkerhedsledning, som skulle 
tilsluttes en nabo vandværk.  

HS har været i kontakt med Gørlev vandværk som har en vandledning som går ud Hallebyvejen. Den kunne 
man godt tilslutte sig og så grave en ledning ned op til Buerup. Det vil også kræve en trykforøger for at 
kunne trykke vandet op ad bakken mod Buerup. Samlet bliver det en ret dyr investering.  

Bestyrelsen vurderer om det er nødvendigt. Det er også ud fra den betragtning at, vores egne boringer nu 
er renoveret og dermed blevet lidt sikre.   

Rune Sørensen påpegede at en sikkerhedsledning, ikke kun er for at sikre mængden af vand til enhver tid, 
men også for at sikre rent vand i tilfælde af, en eller flere boringer bliver forurenet med pesticider.   



Beretningen blev herefter godkendt.  

 

3. Regnskab.  

Mikael Martinussen (MM) 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 -36.803,91 kr. Det er reelt det samme som et lille underskud. 

Der har været en højere omkostning på vedligehold og det har været medvirkende til at resultatet er 
negativt i år.    

Balancen er på 3.409.009 kr. inkl. renoveringen som er 754.000 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget. 

HS fremlagde budgettet.  

Vandsalg er budgetteret til 65.000 m3. 

Med normalt vedligehold og udgifter i øvrigt er der budgetteret med et overskud på 137.000 kr. i 2022. 

Budgettet blev godkendt.  

 

5. indkomne forslag.   

Der var stillet et forslag om at hæve prisen for vandt med 3-5 kr. pr. m3. Det skulle være for at ruste 
vandværket til fremtiden med nye renoveringer af vandledninger og til BNBO erstatninger.  

HS sagde at vandværkets takster for vand og nye prisstigninger skal godkendes af kommunen. Hvis man vil 
hæve prisen, kræver det dokumentation for at det er nødvendigt. Det kan være i form at 
investeringsbudget eller dokumentation for evt. erstatninger.  

Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for evt. prisstigninger for at holde en god økonomi på vandværket.  

6. Bestyrelsesvalg.  

Henrik Sørensen var på valg og blev genvalgt.  

Mikael Martinussen var på valg og blev genvalgt.  

 PS. Rune Sørensen som var suppleant, er foreløbig trådt ind i bestyrelsen i stedet for Kim Hartsø, som er 
syg.  

7. Valg af suppleant. 

Jimmy Nielsen blev valgt til suppleant.  

8. Valg af revisor.  



Dorthe Rasmussen og Finn Skotte. 

  

9. Eventuelt. 

Der blev spurgt om der findes et kort over vandledninger.  

Der findes kort hos Henrik Sørensen og hos smeden  

 

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

 

Dirigentens underskrift:   _____________________               ___________________________ 

  Alex Watson                             Formand: Henrik Skov Sørensen  


