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Referat af generalforsamling d. 7. marts 2022 kl. 19:30 i Understed Forsamlingshus 
Deltager fra bestyrelsen: 
Tilstede: Peder, Tommy og Martin (referent) 
Fraværende: Freddy 
 
 
Dagsorden:  
 

 Velkomst: Peder 
 

 Dirigent: Ikke nødvendig 
 

 Beretning: Peder 
 

 Regnskab: Martin 
 

 Valg:  
 Kaffe: 

 
 Eventuelt 

 
 
Velkomst og beretning: 
Peder bød velkommen. Vi har haft et problemfrit år uden reparationer. Vi har selv kunne løse de 
ting der er opstået. TDC har sat prisen op på styringsledningen, hvilket gør at vi skal have fundet 
en anden løsning. Vi er ved at indhente tilbud. Mundtlig en pris omkring kr. 25-30.000,-. Der er 
også gang i miljøtiltag omkring køb af jord omkring boringerne. Kommunens folk har været ude og 
se på omgivelserne og arbejder på muligheder/oplæg. Vi har ikke økonomi til at købe jorden, har 
vi meddelt kommunen. Vi afventer. Vi har ikke problemer med forurening. Men det kan være at vi 
skal betale et beløb hvert år for at landmanden ikke sprøjter marken. Ler2 skal indføres senest 
30/6-2023. Vi har fået 2 tilbud indtil videre og afventer et 3. er på vej fra Rambøll. Vi forventer at 
igangsætte dette i løbet af foråret 2023. 
 
 
 
 
Regnskab: 
Martin gennemgik regnskabet for 2021. Resultatet blev et overskud på kr. 38.859, - før 
afskrivninger og renter til banken (fordi vi har penge stående). Efter afskrivninger og renter er det 
et 0,- som betragtes som tilfredsstillende. Vi har ca. kr. 90.000, - på kontoen i banken ved 
årsskiftet og ingen gæld. Vi er opmærksom på, at vi ikke har nok indtægt i øjeblikket til at forrente 
afskrivningerne.  
Regnskabet blev godkendt. 
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Herefter blev budgettet for 2023 gennemgået og godkendt. Vi har afsat penge til LER2 næste år og 
ellers håber vi på et roligt år uden uforudsete udgifter. Vi er stadig i gang med målerudskiftninger i 
2022 og det medføre at vi bruger det meste af vores indestående i banken hertil. Bidrag til 
tilslutning afgifter til nye forbrugere er ligeledes justeret. 
 
Takstblad for 2023 blev fremlagt. Vi har reguleret prisen op med 60 øre pr. kbm. til dækning af 
øget strømforbrug og pristalsregulering. 
 
Vandafgiften sættes op fra kr. 8,00 pr. kbm (+ afgifter) til kr. 8,60 (+ afgifter) for forbrugere som 
bruger op til 1000 kbm. For forbrugere, som bruger over 1000 kbm. om året sættes prisen pr. kbm 
til kr. 6,60.  
Taksbladet blev herefter godkendt. 
 
 
Valg: 
Vi manglede et bestyrelsesmedlem og her blev Emil Wirring Understedvej 102 er valgt ind i 
bestyrelsen.  
 
Eventuelt: 
Der var spørgsmål til de nye målere og de alarmer som enkelte forbrugere har fået på muligt brud 
på ledning i huset. Det nye elektroniske målere kan både måle og lytte sig til at der brud på 
ledningen nær måleren. Det er vandværks pligt at informere de pågældende forbrugere herom, 
men vandværket mener ikke vi ansvarlige for eventuelle efterfølgende omkostning, såfremt der 
ikke konstateres et brud. For eksempel udgifter til en tilkaldt VVS installatør. I de 3 ud af 4 har der 
været brud og de pågældende har både været overraskede, men også tilfredse med ikke at få en 
alt for stor regning for vand på denne baggrund. I de 2 tilfælde var der et øget forbrug ud over det 
der normalt bliver afregnet. 
 


