
 

 

Referat af 

Ordinær Generalforsamling 
I Gøderup Vandværk I/S 

 
 
 
Torsdag den 26. marts 2015 
kl. 19:00 
på Osted Kro 
 
Der var 16 stemmeberettigede til stede 
 
 
Dagsorden 

 
Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen  
med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

 
Knud Larsen blev valgt som dirigent. 
Simon Christensen blev valgt som referent 
 
 

2. Bestyrelsens beretning 

 
Vi kan endnu engang sige til hinanden at vi drikker vand der lever op myndighedernes krav.  
Gøderup Vandværk leverer vand der ligger under gældende grænseværdier på alle parametre. 
Eurofins, der varetager vores analyseprogram på baggrund af drikkevandsbekendtgørelsen, 
har ikke haft anmærkninger til vores vandkvalitet det seneste år.  

Vi kan også endnu engang melde om øgede krav til et privat vandværk, eksempelvis skal 
etablere overvågning på værket, automatisk produktionsstop og SMS varsel ved indbrud.  Vi 
har fået dispensation i forhold til at der bør være en 10 meters beskyttelseszone omkring 
boringer det er ikke muligt i vores tilfælde. 

Vi har fået en ny og forbedret hjemmeside for www.goederupvand.dk det er eksempelvis nu 
sådan at alle vandprøver linkes direkte op på siden fra Eurofins. 

Vandbrud har der ikke været – og så alligevel. Vi har vel aldrig oplevet så mange dage uden 
vand som i 2014. Det skyldes det store gravearbejde der er blevet gennemført i forbindelse 
med kloakering i byen. Vi er glade for at det er overstået for det har betydet en del irritation 
for jer alle.   

På den seneste generalforsamling blev det besluttet at vandværket skulle gå forrest i 
bestræbelserne på at gennemføre nogle sociale aktiviteter. Det blev til et julearrangement der 
var en stor succes. Som en deltager sagde: Jeg har boet her i 40 år – der har aldrig været som 
mange af byens borgere samlet på en gang. Med hjælp fra Ole der sponserede det flotte 



juletræ, låsesmeden der leverede lyskæderne, GW der leverede strømmen og pladsen, og 
Frellesen der klarede kaffen – blev det en rigtig god åbning på julemåneden.  

Succesen blev fulgt op til fastelavn, det største kagebord til dato, børne- og voksentønder, 
flotte udklædninger og godt selskab.  

Det kan altså lade sig gøre at mødes på hjørnet til et par gode timer sammen, vi ser frem til 
endnu flere arrangementer og takker alle der gør det muligt. 

 Vi har bedt jer fremsende mailadresser så vi fremover kan kommunikere via mail eksempelvis 
ved indkaldelser til møde ol. 

 
 
Beretningen vedtaget enstemmigt 
 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

 
Ved Carsten Brund 
 
Regnskabet vedtaget 
 
 

4. Budget og takstblad forelægges til godkendelse 

 
ved Carsten Brund 
 
Budget og takstblad blev vedtaget enstemmigt 
 
 

 

5. Valg af medlemmer:  

 
Bestyrelsen: 
Torben Larsen genopstiller. 
 
Suppleanter: 
Finn Nielsen, genopstiller og blev valgt 
Knud Larsen, genopstiller og blev valgt 
 

 

6. Valg af revisor 
 
Thomas Fabricius genopstiller og blev valgt 
Peter Gross stiller op og blev valgt. 
 
Bestyrelsen takker for godt arbejde til begge for deres indsats. 
 
 
7. Behandling af indkomne forslag 

 
Der er ikke komme nogle forslag til behandling. 
 



8. Eventuelt. 
 
Det blev aftalt at der til kommende møder etableres en tilmeldingsfane på 
www.goederudvand.dk 
 
 

Knud takker for god ro og orden. 


