
 

 

 

Referat af generalforsamling 
 

på Klarup Kro 
 

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19:30 
 

 

 
 

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen foreslår Klaus S Rasmussen, som blev valgt 

b. Dirigenten konstaterede at tid for afholdelse, tidspunkt for indkaldelse var 

overholdt. 

c. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og 

beslutningsdygtig. 

d. Der var 15 stemmeberettigede fremmødt. 

2. Beretning for 2016 

a. Beretning vedlagt som bilag 

i. I beretningen omtales omkostninger til evt. at få vand fra Aalborg 

Vandforsyning, og derfor blev der spurgt ind til hvorfor den nye forsyning 

ikke blev planlagt fra de nye boringer i Lundby Krat, og der blev efterlyst 

et konkret budget.  

 

ii. Bestyrelsen oplyste, at vores projekt med den nye forsyning handler 

både om at øge kapaciteten, som i korte perioder er for lille, men også at 

øge forsyningssikkerheden. Derfor skal vi bruge en bygning med nye 

tanke og pumper. Hvis forsyning fra en anden kildeplads kun leverer 

råvand, skal vi også have nye filtre. Det vil derfor med stor 

sandsynlighed være en større investering, hvis vi skal have vand fra et 

andet værk, end hvis vi bygger videre med egne anlæg. Bestyrelsen kan 

dog ikke opstille et budget, før vi har placeringen på plads, og de hidtil 

fundne områder er blevet forkastet.  

  

iii. Flere medlemmer mente, at indkaldelse via Østhimmerlands Folkeblad, 

som vedtægterne foreskriver, er for dårlig. Efter en kort debat blev et 

forslag om at lave en reminder om generalforsamlingen via vores SMS-

tjeneste bragt i spil.  

 

iv. Det blev besluttet at bestyrelsen i 2018 skal udsende en reminder om 

generalforsamlingen via SMS.  

v. Der blev også fremført ønske om at flytte generalforsamlingen fra uge 8, 

hvor der er vinterferie.  

 

b.  Herefter konstaterede dirigenten, at der ikke var flere spørgsmål til 

beretningen, og beretningen blev godkendt.  

 

 



 
3. Regnskab 2016 til godkendelse 

Regnskabet blev gennemgået af Erik Jensen 

 

a. Et spørgsmål om de mange bankkonti, blev besvaret med at vi i perioder er nødt 

til at have flere konti i forskellige banker for at være dækket af indskyder 

garantiordningen.   

 

b. Der blev ønsket en opstilling hvor alle honorarer og ydelser til enkelte personer 

fremgår, hvortil bestyrelsen svarede, at det vil være i strid med 

persondataloven. Bestyrelsen valgte dog at lave en overordnet gennemgang af 

rammerne for betalinger til personer i bestyrelsen. Der var tilfredshed med 

orienteringen, og det blev oplyst at ingen fandt at bestyrelsens arbejde ikke er 

godt nok.  

 

c. Bestyrelsen afviste efterfølgende at lægge honorarer og lønnede jobs sammen, 

selv om det kan være samme person.  Dette med henvisning til at et regnskab 

skal være retvisende og at en ændring i personsammensætningen i bestyrelsen 

ikke nødvendigvis vil medføre samme aflønning.  

 

d. Der blev spurgt ind til hvorledes vores bankgæld kan falde 730.000 kr. når der 

ikke er et tilsvarende overskud? Hertil svarede Erik Jensen, at det kan forklares 

med, at uden afskrivninger ville vi have et stort overskud. 

 

e. Alle stemte for godkendelse og dirigenten konkluderede at regnskab var 

godkendt.  

 

 

4. Budget 2016 til godkendelse 

Gennemgået af Erik Jensen, som startede med at indrømme en fej: En kolonne var 

navngivet 2014 i det udleverede materiale. Det rigtige år var 2016. 

 

a. På et spørgsmål om udgifter til møder, blev det oplyst at vi som hovedregel 

ligger på 8 bestyrelsesmøder, samt leverandørmøder, deltagelse i landsmøder 

og generalforsamlinger   

 

i. Der var en lille debat om vandværkets brug af værktøj og reservedele, 

idet et medlem mente, at det var et leverandør ansvar. Bestyrelsen 

svarede, at mange leverandører har skåret deres lager til et minimum, så 

det lager vi har sikrer, at vi bedre og hurtigere kan reparere skader. 

ii. Et medlem henviste til Aalborg Forsynings lager som mulighed for at 

reducere eget lager. Den mulighed har bestyrelsen hidtil ikke inddraget. 

 

b.  Budgettet blev godkendt 

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg Erik Skjøtt, Erik Jensen og Kjeld Jensen. Alle ønskede genvalg 

a. Ingen andre stilede op 

b. Alle tre genvalgt 

  

 



 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

a. På valg er Susanne jusjong (1. suppleant) og Tina Pedersen (2.suppleant) 

b. Begge genvalgt i samme rækkefølge 

 

7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant 

Revisor 

a.  Henning Butler, fratræder. 

b. Heine Abildgaard opstillede – og blev valgt. 

Revisorsuppleant 

c. Søren Høgh var ikke tilstede, og har ikke meddelt ønske om genvalg. 

d. Revisorsuppleant Freddie Overgaard valgt. 

 

8. Indkomne forslag  
1. Ingen 

9. Eventuelt 
1.  Orientering om planerne for nyt vandværk 

ii. Vi har forsøgt at købe grund flere steder, og er i gang med at få lavet en 

undersøgelse af grunden ved krydset mellem Nørkæret og Klarupvej. Vi har fået 
lavet en række prøveboringer, og for nylig fået resultatet. Vi kan således ikke 
bruge grunden da den ikke kan bære en så tung installation. 
  

iii. Herefter kom en ny diskussion at få vand fra Aalborg Vandforsyning i stedet for at 

udvikle vores egen forsyning. Bestyrelsens vurdering er stadig, at det vil være 
dyrere i både investering samt drift at købe vand, frem for selv at producere det. 

Derudover redegjorde bestyrelsen for de juridiske forhold som gør det dyrere at 
få vand fra et vandværk i et andet forsyningsområde og for de skattemæssige 
problemstillinger.  
 

iv. Bestyrelsen oplyste endvidere, at Klarup Vandværk udpeget til primær 
vandforsyning, som skal forsyne andre værker. Det må vi ikke med købt vand. 
 

v. Bestyrelsen har før medvirket til at flytte forsyningsområder og har tidligere 
ændret grænser mod Romdrup Vandværk og mod Aalborg Vandforsyning i øst-
havnen. 
 

vi. Bestyrelsen gennemgik hvilke grunde som har været i spil til et nyt vandværk 
 

vii. Det blev til sidst oplyst, at kun hvis Klarup Vandværk opgiver, at drive 
selvstændig vandforsyning kan Aalborg Vandforsyning blive forpligtet til at levere 
vand.   

 
 

viii. Der blev spurgt om ikke man kunne nøjes med at lave en ny stor vandtank ved 
den nuværende højdebeholder. Hertil svarede bestyrelsen, at så ville vi stadig 

kun have et udpumpningssted og ikke opnår den øgede sikkerhed. Dernæst vil en 
sådan placering skabe flaskehalse i fordelingsnettet, da byen primært vokser i 
modsatte ende af hvor vandværket ligger.   
 

ix. Det blev sidst oplyst at bestyrelsen ikke fortæller mere om de potentielle grunde 
til nyt vandværk, før vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om 
emnet.   

 
Dirigenten lukkede generalforsamlingen.  

 



 

Vedlagt: bilag 1. (bestyrelsens beretning) 

 

 

Dirigent : Klaus S Rasmussen:  

 

Klarup ____/__-2017  _______________________________ 


