
Generalforsamling 2020  
i  

Rødding Vandværk A.m.b.a. 
 
 

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19:30 18. juni 2020 kl. 19:30 
Sted: Røddinghus, Meldgårdsvej 26-28, 8830 Tjele 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning 
Bjarne fremlagde sin beretning. 2019 var virksomhedens næstbedste år hidtil 
målt på volumen. Vandkvaliteten er god, ammonium og coliforme bakterier er 
lejlighedsvist en anelse over grænseværdien vedvandværket (men aldrig hos 
forbrugerne), men aldrig i to på hinanden følgende prøver. Større udgifter til 
vandkvalitetsprøver, som vi forestiller os at optimere ved at skifte leverandør og 
samarbejde med nabovandværker. Tilfredsstillende samarbejde med 
kontorhjælp. Bøvl med aflæsning – vi overvejer at optrappe fjernaflæsning. 
Revision er nu overgået til professionelt firma, og det fungerer tilfredsstillende. 
Få driftsforstyrrelser i 2019, men én var stor. Ingen større renoveringsopgaver i 
2019, men rentvandstanken skal håndteres på en eller anden måde i 2020 eller 
2021. Investering over de næste 5 år på 5 mio. dkk. Mere samarbejde med 
Vammen og Løvel – fælles ledningsnet og evt. forsyning overvejes, og det bliver 
hovedopgaven i 2020. 
Spørgsmål? UV-rensning, hvad er det? Kun i nødstilfælde! 
Er Rødding vandværk sårbart? Joh, statistisk ja, men målingerne virker ikke 
sårbare! 
Beretningen er godkendt. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Lars fremlagde. 
Spørgsmål: Overvejes andre banker? Næh, de giver alle negativ rente! 
Kritisk revisor har ingen kommentarer og regnskabet er godkendt. 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
”Ligeudkørsel”. 8 % prisstigning på vandet selv for små forbrugere for at have 
lidt til renoveringen.  
Budgettet godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 



Medlemmer: På valg er  

• Kim Bruun - modtager genvalg 
Kim er genvalgt 

• Bjarne Dindler Rasmussen - modtager genvalg 
Bjarne er genvalgt 

Suppleant: På valg er 

• Tomas Bak Sørensen – modtager genvalg 
Tomas er genvalgt 

7. Evt. valg af kritisk revisor og suppleant for denne 
Ann påtog sig opgaven og blev valgt med akklamation. Der blev ikke valgt 
suppleant. 

8. Eventuelt 
Helikopterbetragtning om samarbejdet? Bjarne udlagde perspektiverne. 
Diskussion af samarbejde om indvinding og/eller distribution. Vammen mente, 
at det var fornuftigt at bruge 200.000,- til analysearbejde.  

 
Efter generalforsamlingen byder Rødding Vandværk deltagerne på smørrebrød, øl og 
snaps. 


