Referat
Hune Vandværk ordinær generalforsamling.
Fredag den 28. maj 2021, kl.18.00
Kulturhuset, Vesterhavsvej 6, Hune 9492 Blokhus
Fremmødt: i alt ca. 25 heraf 5 fra bestyrelsen og regnskabsfører Poul
Miller. 19 Stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.
Peter Høstgaard Jensen valgt.
Fastslog at udsættelse af generalforsamlingens afholdelse var lovlig i henhold til
regeringsbeslutning i forbindelse med Covid-19. Øvrige krav om varsel og indhold blev
konstateret som overholdt.

2. Bestyrelsens beretning.
Formand John Bernth forelagde bestyrelsens beretning.
År 2020 har været stærkt præget af Covid 19.
Som bekendt måtte vi udsætte årets 2019 generalforsamling til oktober 2020, og næsten
alle møder med det offentlige, er foregået på mail, eller som Teams møder over internettet.
Renovering af ledningsnettet på Hunetorpvej blev afsluttet inden sommerferien 2020 og
blev lidt billigere, end vi havde regnet med.
Det kostede netto små kr. 400.000,00 imod de ca. kr. 500.000,00 som vi budgetterede med.
Men det var på tide, at vi kom i gang.
Der var flere steder, på Hunetorpvej, hvor vi ikke var klar over, at der lå vandledninger. Men
alt skulle være fornyet og registreret i Lednings ejer registreret, så vi og de fremtidige
bestyrelser i Hune Vandværk, ved hvor ledningerne ligger.
Hune Vandværks forsyningsområde bliver hele tiden større.
Senest er der kommet 2 større bebyggelser, omkring Stenmarksvej, i Hune, og vi må
forvente at der kommer væsentligt flere Sommerhuse i Rødby Ferieby området.
Vi er ved at have udnyttet vores filter kapacitet på Vandværket og ved spidsbelastninger er
vores 3 boringer oppe på næsten fuld kapacitet.
Bestyrelsen har derfor lavet forespørgsel om flere boringer i Skovens areal, vi regner med at
lave 2 nye boringer, foreløbig.
Det er dog en længere proces, da der skal tages stilling til, om der skal laves en VVM
redegørelse, og andre godkendelser.
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For at mindske risikoen for forurening af boringer, anlægger vi en ny indvindingsplads som
ligger ca. 500 m væk fra den eksisterende.
Jeg vil gerne understrege, at der ikke er tegn på uønskede stoffer på den eksisterende
indvindingsplads, men bitre erfaringer fra vores nabo vandværker gør, at vi mener det er
nødvendigt med en indvindingsplads mere.
Det eftersyn af Værket, vi har sammen med Kommunens medarbejder, hvert 5. år var OK.
Dog blev det påpeget at vi bør rense og efterse rentvandstanken på Vandværket, med
jævne mellemrum.
Vi har efterfølgende lavet aftale med JH Dyk, om at efterse og rense tanken hvert 5. år,
ligesom der er lavet aftale med Silhorko om at lave eftersyn på filtre hver 5. år.
Vi er startet på at aflæse vandure med mast ordning, i stedet for at køre rundt og aflæse.
Den første Mast er sat op i Hune, for at teste hvor mange vandure, hver mast kan nå ud til.
Med den første mast, er der god dækning og vi forsøger at finde flere gode steder, så vi kan
sætte mindst mulige master op og opnå den bedste dækning.
Det er ikke helt uden betydning, med antal master vi sætter op, da hver mast koster ca. 3540.000,00 incl. Montering.
Vi undersøger om de steder, der ikke kan nås, kan udbygges med ekstra antenner på
vandurene, men ellers må vi køre omkring de få stykker det drejer sig om, for at aflæse
dem.
Vi er i bestyrelsen, også blevet enige om fastsættelse af honorar til Driftsleder, Formand og
Kasserer, samt honorar for bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har også sat en del af vores indestående i værdipapirer, så vi kan få lidt +rente,
i stedet for at give penge for at have penge i Banken.
Med de kommende investeringer, vil der jo nok ikke være så mange penge i Banken, men vi
vil stadigvæk tilstræbe, at have en fornuftig kassebeholdning.
Vi må dog forudse, at når indbetalinger fra det gamle Rødhus Vandværk stopper pr. 31/122022, vil det være nødvendigt at øge den faste afgift.
Der bliver jo mere ledningsnet at vedligeholde og udbygge.
Prisen pr. kubikmeter vand ligger i et meget fornuftigt niveau, men bør selvfølgelig justeres
i takt med omkostninger til Elektricitet og andre faktorer.
Kommentarer fra salen:
Peter Høstgaard forespurgte om der var konstateret pesticider i vandet.
Svaret var: nej.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Merete Bech forelagde regnskabet for 2020. Årets resultat kr. -80.941, egenkapital kr.
5.961.069.
John Albøge mente, at prisstigninger på vandet kun skulle dække variable
omkostninger.
Peter Høstgaard spurgte om der var bindinger af likviditeten.
Det er der ikke, værdipapirer kan sælges umiddelbart og garantkapital indløses efter 1
måned.
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John Albøge forespurgte til stigning i annoncer og reklame. Svaret var, at flytning af
generalforsamling krævede en ekstra annonce i den lokale avis.
John Albøge forespurgte også til renteudgifterne som skyldes bankens negative renter.
Han ville ligeledes have forklaring på de store stigninger på løn. Svaret var, at der
tidligere er betalt løn efter årets udgang. Det er ikke længere tilfældet. Lønnen
udbetales nu samme år. Der er derfor dobbelt betaling i dette regnskabsår.
Ellen Hansen ville høre, om ikke alle vandure aflæses elektronisk. Det gør de. Mange
kan aflæses via master, mens enkelte aflæses ved at bilen køres forbi.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke fremkommet forslag.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelse:
Merete Bech – på valg – villig til genvalg
Jens Jørn Christensen – på valg – villig til genvalg
John Bernth – ikke på valg
Jens Haugaard – ikke på valg
Jørn E. Hansen – ikke på valg
Der var ikke andre forslag. Merete Bech og Jens Jørn Christensen genvalgt for 2 år.
Suppleanter:
Suppleanter er på valg hvert år.
Mogens Næslund 1. suppleant – villig til genvalg
Mogens Næslund valgt
Laurits Nielsen 2. suppleant – villig til genvalg
Niels Eisum, Knagen 17 i Rødhus opstillede som 2. suppleant
Der blev foretaget skriftelig afstemning blandt de to kandidater.
Niels Eisum blev valgt til 2. suppleant.
6.

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af TS-revision/Dansk Revision i Pandrup.
Godkendt.

7. Eventuelt.
Hune Vandværk

Referat generalforsamling 2021

3

Niels Eisum takkede for valget og håbede at vandværket kunne gøre brug af hans
erfaringer fra flere job i branchen.
Dirigenten udtrykte tilfredshed med bestyrelsens arbejde og takkede for god ro og
orden.
Jens Jørn Christensen har været ansat af og i bestyrelsen for Hune Vandværk i 40 år. I
den anledning blev han takket af formand John Bernth, der overrakte et gavekort på en
rejse til København.
Der var herefter ingen, der ønskede ordet under eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede med smørrebrød og som sædvanligt, en fremragende
lagkage.

Referent Jørn E. Hansen
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