
Referat af ordinær generalforsamling i VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. 
søndag d. 31. marts 2019 fra kl. 14.15 til ca. 15.45 i Vrads Forsamlingshus. 

Tilstede: 21 deltagere. 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent 
Steen B0low blev valgt til dirigent. Inge Graves Christensen blev valgt til referent. 
Det kan konstateres, at generalforsamlingen er korrekt varslet og lovligt indkaldt samt 
beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev fremlagt ved formand Peter Martiny. 
Der var spørgsmål vedr. nye stoffer i drikkevandet. Bestyrelsen oplyste, at nye 
konstaterede stoffer i drikkevand vil blive analyseret, hvis der konstateres et behov. Til eks. 
nævnte bestyrelsen stoffet amyl-nitrat, som der nu analyseres for. Til orienteringer er der 
ikke fundet amyl-nitrat i Vrads Vandværks drikkevand. 
Beretningen blev godkendt. 
Beretningen kan ses på vandværkets side om generalforsamling på vrads.dk. 

3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse 
Kasserer Brian Pilgaard Andersen gennemgik regnskabet. 
Der var efterfølgende ros til bestyrelsen og kasseren for overskueligheden af regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen. 

4. Budget for det/de kommende år blev forelagt til godkendelse. 
Kasserer Brian Pilgaard Andersen gennemgik budgettet. Der var enkelte opklarende 
spørgsmål. Budgettet blev godkendt. 
Næstformand Einar Bernth gennemgik takstbladet for 2020. Takstbladene blev godkendt. 
Takstbladet kan ses på vandværkets side på vrads.dk. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af: Peter Martiny (formand), Einar Bernth (næstformand), Britta Ovesen, 
Jakob Falk Magnussen og Jan Wubs. 1. Suppleant er Hans Holm og 2. Suppleant er 
Hanne Gustavussen. Brian Pilgaard Andersen er udpeget kasser. 

På valg til bestyrelsen er: 
Jan Wubs (modtager genvalg) 
Britta Ovesen (modtager ikke genvalg) 
Peter Martiny (modtager genvalg) 
Suppleanter på valg : 
Hanne Gustavussen (modtager genvalg) 
Hans Holm (modtager genvalg) 

Der er kommet forslag til nyt medlemmer til bestyrelsen: 
Anders Svenning Jensen, Snabegårdvej 19, 8654 Bryrup. 

Anders Svenning Jensen, Jan Wubs og Peter Martiny blev enstemmigt valgt. 

Suppleanterne Hanne Gustavussen og Hans Holm blev enstemmigt genvalgt. 

Bestyrelsen består efter valget af: 
Jakob Falk Magnussen, Einar Bernth, Peter Martiny, Jan Wubs og Anders Svenning 
Jensen. Suppleanter: Hans Holm (1 . suppleant) og Hanne Gustavussen (2. suppleant). 

6. Valg af revisorer. 
På valg som revisorer, for en periode på to år, er: 
Søren Rasmussen og Marie Raes (modtager begge genvalg). 
Søren Rasmussen og Marie Raes blev begge enstemmigt genvalgt for en periode på to år. 



7. Vedtægtsændring. 
Som besluttet på sidste generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til ændring af 
Vrads Vandværks vedtægter. § 8 - 1. linje, siger nu: Hvert medlem har en stemme pr. 
ejendom, vedkommende ejer. Bestyrelsen foreslår, i samarbejde med Torben Steenberg og 
Jørgen Bo Vierli, at der bliver tilføjet: Der kan kun være en stemme pr. ejendom uanset 
antallet af ejere - jævnfør dog § 3. 
Det blev foreslået , at det blev præciseret, at der står - jævnfør dog § 3 andet afsnit. Der 
kommer således til at stå: Der kan kun være en stemme pr. ejendom uanset antallet af 
ejere - jævnfør dog § 3 andet afsnit. 
Forslaget blev vedtaget. 

8. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen. 

9. Eventuelt. 
Intet til evt. bortset for ros til bestyrelsen. 

Dirigent: Steen BOlow, St. Hjøllundvej 6, 8654 Bryrup 


