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Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a. 
 
 

Referat ordinær generalforsamling 
 
 
Tirsdag 27. marts 2018 – kl. 19:30 
Kolt Forsamlingshus, Kunnerupvej 68, 8361 Hasselager 
 
Til stede var 36 stemmeberettigede forbrugere heri medregnet 5 medlemmer af bestyrelsen. 
Der var ingen afgivne stemmeberettigende fuldmagter.  
 
Herudover var til stede: Driftspersonale samt bestyrelsens forslag til dirigent Michael Nielsen. 
 
I alt 50 personer blev bespist denne aften. 
 
 
Referent:  Geert Ebbesen 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag - (punktet udgik da intet forslag var indkommet) 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - 3 medlemmer på valg 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af autoriseret revisor 

9. Eventuelt 

 
 
Punkt 1 
 
Bestyrelsen foreslog Michael Nielsen som dirigent. 
Michael blev straks valgt uden modkandidat. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne ved opslag i 
Lokalavisen tirsdag 6. marts 2018 og på Hasselager Kolt Vandværks hjemmeside, og at generalforsamlin-
gen dermed var gyldig og beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2 
 
Herefter fik formand Inger Højrup Nielsen ordet til bestyrelsens beretning: 
 

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen, og hermed særligt velkommen til nye andelshavere, til 
Hasselager Kolt Vandværks ordinære generalforsamling 2018.  
 
2017 har igen været et spændende år at sidde i bestyrelsen for vores vandværk.  

Vi har renoveret de sidste 370 m. af Fuglekærvej, og har i den forbindelse opgraderet ledningerne så vi er 
forberedte på evt. nyt boligbyggeri i den ende af byen.  

Den øverste del af Kunnerupvej er renoveret fra nr. 143 til 206. 

Hele Poppeltoften er også blevet renoveret. 
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Flere har sikkert bemærket, at der også i 2017 har været gravet mange steder i byen omkring brandstan-
dere. Det skyldes at Østjyllands Brandvæsen, har færdiggjort opgraderingen af områdets brandstandere.  
Det skal lige siges at det er brandvæsenet der afholder alle udgifter til dette, vores opgave er i denne forbin-
delse, at lukke og åbne for vandet samt sørge for at alt hygiejne overholdes, så vi undgår forureninger af en-
hver art. 

 
2017 var også et travlt år, med udskiftning af vandmålere, 1050 målere blev skiftet, og arbejdet er fortsat her 
i 2018, hvor vi nærmer os afslutningen på at skifte de sidste 780. 

Vi har i 2017 tilsluttet 63 nye boliger, så vi nu er 2977 andelshavere. 

Lovgivningen omkring det at drive et vandværk er blevet ændret væsentligt de seneste år, og det har betydet 
meget for vandforsyninger i hele landet, som sælger mere end 200.000 m3 pr år. 

Der er indført skattepligt på vand, der skal laves investerings regnskaber til forsyningssekretariatet og vand-
forsyningerne bliver benchmarket, samtidig skal vi lånefinansieres, hvilket betyder at vi fremover ikke må 
have nogen formue, men skal på lånemarkedet når vi skal bruge penge. 

Alt dette gør jo ikke vandet billigere, selvom det er det politikerne siger.  

Som jeg omtalte på Generalforsamlingen i 2017 kørte vi sammen med vandværksforeningen en skattesag, 
vedr. skattepligten for vandforsyninger, og der er nu kommet en afgørelse i sagen, som betyder at vand i 
Danmark er skattepligtig. Altså sagen blev tabt. 

Vandværksforeningen og vandværkerne er i fællesskab gået i gang med at anke sagen til Højesteret. 
Og indtil afgørelsen er truffet, er vi fortsat skattepligtige. 

2017 blev også et skelsættende år, på den måde at Aarhus Kommune har valgt at tilsidesætte det frie for-
eningsvalg, og dermed tvunget HK.Vand ind i foreningen VPU.  

Dette tvungne medlemskab vil betyde at vi skal betale ca. 220.000 kroner i kontingent for det første år, altså 
2018. 

Vi har valgt at anke byrådets beslutning til Miljøklagenævnet, og afventer deres afgørelse. 

Vi har i 2017 udpumpet 363.655 m3, hvoraf vi har solgt 356.833 m3. 
Det vil sige at vi har et vandspild i 2017 på 6822 m3 eller 1,88 %, hvilket er meget lavt. 
Det lave vandspild vi har haft gennem flere år, skyldes at vores ledningsnet er i en rigtig god stand, og dette 
vil vi bestræbe os på at fortsætte med, gennem fortsatte renoveringer. 
 
Det går stadig stærkt med byggeriet i både Kolt og Hasselager, og vi forventer at der bliver tilsluttet mange 
nye boliger i 2018, hvilket jo betyder at vi skal udføre nye vandledninger i disse områder.  

Renoveringen af Møllebakken vil blive udført her i 2018. 

25. maj. 2018 træder Persondataforordningen i kraft, det bliver noget af en opgave at få alt på plads inden 
denne dag. 

Bestyrelsen i HK Vand har besluttet at priserne i 2018 bliver sænket markant, hvilket jo er positivt, når man 
tager i betragtning at vi både er blevet skattepligtige, har bygget nyt vandværk og samtidig har et godt vedli-
geholdt ledningsnet. 
 
Vores takstblad for 2018 er blevet godkendt hos kommunen. 
 
Vi vil sige tak til forbrugerne, for et godt samarbejde i 2017 og ser frem til at fortsætte dette i 2018. 
 
Til slut vil bestyrelsen sige tak til Vivi og Allan for en stor og engageret indsats, der er vigtig for vandværkets 
funktion. 
 
 
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til den aflagte beretning. 
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Punkt 3 
 
Driftsleder Allan Jensen gennemgik det af ekstern revisor reviderede regnskab for 2017. 
 
Regnskabet blev som vanligt gennemgået i hovedtal, idet alle de tilstedeværende forbrugere havde mu-
lighed for at tilegne sig et eksemplar af det revisorgodkendte regnskab til en nøjere gennemgang. 
 
Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
Punkt 4 
 
Driftsleder Allan Jensen gennemgik budget 2018 i hovedtal. 
 
Spørgsmål om stor stigning i kontingent. Det er VPU kontingent, som vi nok er tvunget til at betale. 
 
Budgettet for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer. 
 
 
Punkt 5 
 
Punktet udgik, da der ikke var indkomne forslag til generalforsamlingen. 
 
 
Punkt 6 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Inger Højrup Nilesen, Helle Andersen og Karsten Pihl var på valg og alle var vil-
lige til at modtage genvalg. 
 
Alle 3 blev genvalgt uden modkandidater. 
 
 
Punkt 7 
 
Bestyrelsen foreslog Jørgen Buhl som 1.suppleant og Birte Nielsen som 2. suppleant. 
 
Da der ikke var yderligere kandidater, blev begge valgt uden afstemning. 
 
Jørgen Buhl 1. suppleant 
Birte Nielsen 2. suppleant 
 
 
Punkt 8 
 
Revisionsfirma Beierholm blev genvalgt som vandværkets revisor. 
 
 
Punkt 9 
 
Under eventuelt var der spørgsmål fra generalforsamlingen: 
 
Spørgsmål :  Hvad er vandværkets holdning til kommunens indsatsplan om sprøjtefri områder. 
Svar : Vi er naturligvis for grundvandsbeskyttelse, og deltager gerne i tiltag, som kan bevare det 

gode vand. Vi er blot imod VPU’s brug af penge uden egentlig budgetlægning.  
 
Spørgsmål: Hvordan er vi sikret vandleverance ved pesticider i vandet. 
Svar: Vi har sikret det nye vandværk, således at det egentligt er 2 vandværker i 1. Det betyder 

at den ene side kan lukke, hvis der måtte ske en forurening af en boring. Den anden side 
kan sagtens levere det fornødne vand, og ydermere har vi vandværket på Pilegaårdsvej. 
Og endelig er der aftale med Århus Vand om en nødforbindelse, hvor vi mod betaling kan 
tappe vand fra dem. 

 Som ved alle boringer er der ved vore nye boringer ved Genvejen en sprøjtefri zone i ra-
dius 300 meter fra boring, og en beplantningsfri zone på 25 meter. 
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Igen i år en del spørgsmål til Allan omkring udviklingen i området - udstykninger, supermarked mm.  
Allan besvarede atter beredvilligt, 
 
 
 
 
Formanden takkede for fremmødet og lukkede derefter generalforsamlingen efter 30 minutter, hvorefter man 
gik over til forplejningen. 
 
 
 
Hasselager, den 28. marts 2018 
Geert Ebbesen 
 
 
 


