
Referat af ordinær generalforsamling i VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. 
søndag d. 8. april 2017 fra kl. 10 til 11.30 i Vrads Forsamlingshus. 

Tilstede: 47 deltagere. Heraf 37 stemmeberettigede og 20 har medbragt fuldmagt. 
 
Referat: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Henriette Falk Magnussen blev valgt til dirigent. Inge Graves Christensen blev valgt til 
referent. 
Det kan konstateres, at generalforsamlingen er korrekt varslet og lovligt indkaldt samt 
beslutningsdygtigt. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev fremlagt ved formand Peter Martiny. 
Der var spørgsmål vedr. analog- og dialogmålere. Bestyrelsen oplyste, at der gælder de 
samme regler vedr. kontrol for begge typer målere. Dirigenten gjorde opmærksom på, at 
det er bestyrelsen, som tager beslutningerne. Herefter var der en meningsudveksling. 
Torben Steenberg oplyste, hvis der er utilfredshed med bestyrelsens beslutninger må det 
tages op på en ekstraordinær generalforsamling. Herefter stoppede dirigenten diskussion. 
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 en kort diskussion omkring økonomien i vandværket. 
Regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen. 

 
 

4. Budget for det/de kommende år blev forelagt til godkendelse, endvidere blev takstblad 
for 2019 forelagt til godkendelse.  
Kasserer Brian Pilgaard Andersen gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt. 
Næstformand Einar Bernth gennemgik takstbladet for 2019.  
Hanne Steenberg spurgt om, det er et problem, at Silkeborg Kommune ikke har godkendt 
takstbladet. Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen godkender takstbladet under 
forudsætning af, at Kommunen godkender takstbladet. Hvis kommunen ikke godkender 
takstbladet, blev det besluttet, at bestyrelsen skal justere efter Kommunens beslutning. 
Takstbladene blev herefter godkendt. 
Takstbladet kan ses på vandværkets side på vrads.dk.  

 
 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
På valg til bestyrelsen er: 
Steven Bjerregaard, Løvevej 4A. (modtager ikke genvalg) 
Einar Bernth (modtager genvalg) 
Suppleant på valg:  
Hanne Gustavussen (modtager genvalg) 
 
Der er kommet forslag til nye medlemmer til bestyrelsen:  
Kim Rasmussen, Løvevej 8 
Anette Gjurup, Ansøvej 47 
Jakob Falk Magnussen, Store Bredlundvej 14 
 



Der var enighed om hemmelig afstemning. Det blev oplyst, at der er en stemme pr. 
ejendom, men da dette ikke fremgår tydeligt i vedtægterne, blev det foreslået, at der 
arbejdes på en bedre præcisering heraf i vedtægterne til næste generalforsamling. Torben 
Steenberg og Jørgen Bo Vierli blev af formanden bedt om at indgå i denne 
præciseringsgruppe, hvilket blev godkendt enstemmigt. 
 
Søren Rasmussen blev godkendt som optæller og Marie Raes som kontrollant. 
 
Stemme fordelingen til bestyrelsen: 
44 Einar Bernth  
15 Kim Rasmussen 
  4 Anette Gjurup 
51 Jakob Falk Magnussen 
 
Forslag til nye suppleanter til bestyrelsen: 
Kim Rasmussen 
Hans Holm 
 
Stemme fordelingen til suppleant til bestyrelsen: 
39 Hanne Gustavussen 
19 Kim Rasmussen 
43 Hans Holm 
 
Bestyrelsen består efter valget af:  
Jakob Falk Magnussen, Einar Bernth, Peter Martiny, Britta Ovesen og Jan Wubs.  
Suppleanter: Hans Holm og Hanne Gustavussen. 

 
 

6. Valg af revisorer.  
Søren Rasmussen og Marie Raes blev ved sidste generalforsamling valgt for en periode på 
to år, så der skal ikke vælges revisorer i år 2018.  
 
 

7. Behandling af indkomne forslag. 
Lisbeth Ejlertsen spurgte, om en skurvogn til beboelse må stå på vandværkets grund. 
Skurvognens grundstørrelse er 7,6m x 2,5m. Udseende og ønsket placering blev angivet 
på fotos og kort. 
Torben Steenberg udtrykte betænkelighed om lovligheden, hvilket skal belyses før en 
afstemning. Dirigenten lagde op til, at bestyrelsen udarbejder grundlaget for en beslutning.  
Alternativt foreslog Anette Gjurup, at hvis nogen på privat grund kan indfri Lisbeths ønske, 
kan man kontakte Lisbeth.  
 
 

8. Eventuelt. 
Intet til evt. 
 

 

___________________________________________________ 

Referent: Inge Graves Christensen, Lystrupmindevej 26, Vrads 

 

______________________________________ 

Dirigent: Henriette Falk Magnussen, Store Bredlundvej 14, Vrads 


