
Vorup Vandværk A.M.B.A. 

Ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 19.15, hos Anne Marie. Der var 8 fremmødte, inkl. bestyrelsen. 

1. Valg af dirigent 

Formand Ole Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Nils Peter Gudmundsen blev valgt til 

dirigent, og han kunne konstatere, at alle formaliteter i forbindelse med afholdelse af 

generalforsamlingen, var overholdt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Vi må konstatere at Corona endnu en gang, har fået vores generalforsamling udskudt, men nu er vi 

klar til at afholde den. 

I kalenderåret 2020 er der udpumpet 89.968 m³. Hos forbrugerne er der målt et forbrug på 87.361 

m³, hvilket svare til et spild på 2.607 m³, eller 2,8 % i spild. Spildet er indenfor de 10 %, som er den 

tilladelige grænse for vandspild. 

Der blev brugt 2.163 m³ til at returskylle sandfilteret med. Elforbruget i 2020 var på 51.978 kWh. 

 

Vi har fået lavet de obligatoriske vandanalyser, som tages på vandværket, og på ledningsnettet hos 

udvalgte forbrugere. På vandværket analyseres for pesticider og organisk mikroforurening. På 

ledningsnettet analyseres for bl.a. coli, kimtal og jern, og alle analyser overholdt kravværdierne fra 

miljøministeriet. 

Vi skulle have været i gang med at lave ny boring, men af forskellige årsager blev det udskudt til 

april 2021.  

Der har været en stor vandskade ved krydset Obovej/ KRC på Bøsbrovej, som har haft store 

økonomiske omkostninger, men vi fik dækket en stor del af forsikringen. Der har været 2 mindre 

vandskader ved krydset Bøsbrovej/Orkestervej og på Bogensevej. 

 

Vi er også blevet medlem af Vandplan udvalget i Randers. Det er flere vandværker og Vandmiljø 

Randers, der er gået i samarbejde, om bl.a. at fremtid sikre områder med vandressource. 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Revisor Ole Skouboe fra revisionsfirmaet Dansk Revision, gennemgik regnskabet fra 2020. Årets 

overdækning blev på 34.751 kr., efter henlæggelser til investeringer på 200.000 kr. Overdækning til 

indregning i kommende års priser udgør 1.898.508 kr. pr. 31/12- 2020. 

Ekstrakt af årsrapport 2020, kan ses på vandværkets hjemmeside. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2022 – samt takstblad 2022 

Ole Skouboe fremlagde budget for 2022. Omsætningen budgetteres til 1.081.00 kr., med følgende 

takster: den årlige faste afgift er 600 kr. excl. moms pr. forbruger, og prisen pr. forbrugt m³ er 7,00 

kr. excl. moms. 



Omkostninger er 845.000 kr. Budgetteret overdækning på 26.000 kr. og disponerede henlæggelser 

på 200.000 kr. 

 

Der regnes samme takster for 2022, som for 2021. 

 

Budget for 2022 blev taget til efterretning, og taksterne for 2022 blev godkendt. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen. 

På valg er Ole Jensen og Søren Skipper Møller 

Ole Jensen ønsker genvalg, og blev valgt. 

Søren Skipper Møller ønsker genvalg, og blev Valgt. 

 

Suppleant for bestyrelsen er valgt for et år ad gangen. 

Svend Aage Friis ønsker genvalg, og blev valgt. 

 

6. Valg af revisor og suppleant 

Revisor og revisorsuppleant er valgt for et år ad gangen. 

Revisorer er Rolf Pedersen. Rolf ønsker genvalg, og han blev valgt. 

Suppleant blev Allan Frederiksen valgt. 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkommende forslag. 

 

8. Evt. 

På Kantatevej 3-27, 29-53, 55-79, dvs. de 3 sideveje på venstre side af Kantatevej, vil der blive lavet 

stophaner, så hver parcel får sin egen stopventil. Anlægsarbejdet forventes opstartet i juni måned 

2021.  

 

Niels Peter Gudmundsen er valgt ind i Vandrådet Randers som næstformand. 


