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Referat af generalforsamling d. 2. marts 2020 kl. 19:30 i Understed Forsamlingshus 

Deltager fra bestyrelsen: 

Tilstede: Peder, Leif, Tommy og Martin (referent) 

Fraværende: Freddy 

 

 

Dagsorden:  

 

• Velkomst: Peder 

 

• Dirigent: Ikke nødvendig 

 

• Beretning: Peder 

 

• Regnskab: Martin 

 

• Valg:  

 

• Kaffe: 

 

• Eventuelt 

 

 

Velkomst og beretning: 

Et år med et større brud på vores råvandsledning ved boringerne. Det har været bekosteligt og vi 

fik lov at udskyde betaling af ca. halvdelen af regningen til februar 2020. Derved ville vi stadig 

kunne igangsætte udskiftning af målerne der var på budgettet. Ellers har der ikke været nogle 

brud andre steder.  

Der har desuden været brug for teknikere på at få trimmet styringen, hvilket allerede har nedsat 

vores strømbrug. Det bliver spændende at se udviklingen i 2020, når vi har et større tidsrum at 

vurdere over. Men indtil videre har der været et betydeligt mindre forbrug, som dog også skyldes 

at der er et væsentlig mindre vandforbrug på grund af nedlukket landbrug. 

Målerudskiftning der var planlagt til at blive startet op i 2019 blev udsat og er forsinket yderligere. 

Men inden generalforsamlingen oplyste leverandører at målerudskiftning forventes at starte i uge 

13 i 2020. 

Målerne leveres af Kamstrup og fordelene er flere. Blandt andet kan målerne kan fjernaflæses og 

desuden kan de ”sladre hvis der er brud i nærheden af måleren. Målerne er desuden mere 

præcise til at måle forbruget. 
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Regnskab: 

Martin gennemgik regnskabet for 2019. Resultatet blev et overskud på kr. 27.629, - før 

afskrivninger. Efter afskrivninger er det et 0,- som betragtes som tilfredsstillende. Vi har ca. kr. 

238.000, - på kontoen i banken ved årsskiftet og ingen gæld.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Herefter blev budgettet for 2020 gennemgået og godkendt. Vi har flyttet og budgetterer igen med 

stor udgift til udskiftning af vandmålere hos forbrugerne. På indtægtssiden har vi budgetteret med 

en mindre indtægt end de tidligere år. Der er store usikkerheder på de tilsluttede landbrug med 

dyrehold og deres forbrug. 

 

Takstblad for 2021 blev fremlagt og det gav anledning til drøftelser omkring mindre forbrug af 

vand og manglende indtægt til blandt andet målerudskiftninger. Derfor blev det besluttet at hæve 

målerafgiften fra kr. 750, - til kr. 1.000, - for 2021. Sammenlignet med Forsyningen i Frederikshavn 

Kommune, ligger vi stadig under deres priser. Derfor anså generalforsamlingen stigningen, som en 

fornuftig tilpasning. Vandafgiften fastholdes på de nuværende 5,50 pr. kbm (+ afgifter).  

Taksbladet blev herefter godkendt. 

 

 

Valg: 

Ingen tilstedeværende uden for bestyrelsen ønskede at træde ind i bestyrelsen og alle 

bestyrelsesmedlemmer fortsætter. Ingen af de fremmødte ønskede at valg til bestyrelsen. 

 

 

Eventuelt: 

Peder kom med et forslag. Vi skal have lavet elektroniske kort over vores placeringer af 

vandledninger. Fristen herfor er 1.1.2023 og Peder ønskede dette iværksat i 2020 af hensyn til at 

prisen måske ville stige efterhånden, som vi nærmer os fristen. Peder oplyste et tilbud fra en 

leverandør på ca. kr. 20.000, -. Generalforsamlingen ønskede at vente til senere med dette, så 

længe vi overholder fristen. 

 

 


