Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020.
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Fremlæggelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Valg af intern revisor og suppleant
Valg af statsautoriseret revisionsfirma
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Jørgen Bertelsen blev valgt til dirigent. Jørgen Bertelsen konstaterede, at indkaldelsen til
generalforsamlingen var foretaget ved annoncering i Odder Avis den 26. maj og 10. juni 2020.
Generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt.
Der var mødet 13 medlemmer, der ved indgangen fik udleveret stemmeseddel.

Ad 2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens formand Tue Aagaard, bestyrelsens næstformand Anders Kallesø og driftslederen Anders Kaa
kom med indlæg.
Tue Aagaard orienterede om følgende:
Malling Vandværk A.m.b.a. have fået nye bogholder. Margit Rønde, der gennem 37 år har udført et stort og
flot arbejde, havde ønsket at stoppe. Vandværket havde derfor fra 1. marts 2020 indledt et samarbejde
med Hanne Strandgaards bogføringsbureau. Der er indgået skriftlig aftale om arbejdets omfang og
gennemførelse. Hanne Strandgaard er ikke ansat, så der afregnes efter timeforbrug.
Opstart af boring 3 ved Egelund. Dette punkt uddybede driftsleder Anders Kaa senere under sit indlæg.
Der er skiftet vandure til moderne vandure, hvilket betyder, at driftslederen via sin PC kan sidde i firmabilen
og aflæse et helt område i stedet for at skulle besøge samtlige husstande.
Der er installeret trykmålere på ledningsnettet, hvorved driftslederen og hans medhjælper kan følge trykket
på nettet. Dette punkt uddybede driftsleder Anders Kaa senere under sit indlæg.
På vandværkets hjemmeside kan medlemmer se resultatet af alle de vandprøver, der er taget. Tue
opfordrede medlemmerne til at bruge vandværkets SMS-ordning. Hvis der bliver brugt usædvanligt meget
vand i en husstand i forhold til det normale, bliver medlemmet kontaktet, og det bliver undersøgt, om der
kan være utæthed i systemet.
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Malling Vandværk A.m.b.a.

Anders Kaa og John har et godt samarbejde med entreprenørfirmaet WAM, selvom kortet over
vandværkets rørledninger ikke altid er i overensstemmelse med det, som WAM kommer frem til ved deres
udgravninger.
Regionen oppumper stadig forurenet vand på jordarealet ved Fløjstrupvej for at sikre, at vandværkets
potentielle vandkilder ikke forurenes.
De erhvervsdrivende har fået påbud om at undlade sprøjtning i området. Dette punkt uddybede Anders
Kallesøe under sit senere indlæg.
John er blevet opereret og er derfor lang tids sygemeldt, så Anders Kaa arbejder i øjeblikket for dem begge.
Bestyrelsen arbejder på en løsning med at finde hjælp til Anders.
For at holde driftslederen i form, har vandværket leaset en ladcykel, som flittigt bliver brugt. Under sit
indlæg viste Anders Kaa et billede af ladcyklen og fortalte om den funktion.
Tue Aagaard afsluttede sit indlæg med at takke de ansatte og bestyrelsens medlemmer for et godt
samarbejde i 2019. Tue rettede især en stor tak til Margit og Anders Rønde for deres store og vigtige
arbejde for vandværket gennem 37 år.

Bestyrelsens næstformand Anders Kallesøe viste plancher og orienterede om:
”Til kamp for det rene vand – Drop sprøjtegift i haven”:
Vandværkerne i Aarhus (VPU) samarbejder for at beskytte grundvandet nu og i fremtiden, så vi har rent
drikkevand til de kommende generationer.
VPU kampagnen ”Til kamp for det rene drikkevand” har løbet af stablen på de sociale medier det seneste
års tid, samt plakater på genbrugsstationen og Malling Bio.
Vi ser frem til indvielsen af den ”Blå skov” – et godt værktøj i grundvandsbeskyttelsen!
”Malling – en del af Beder Indsatsområde”:
•

•

24. maj 2019 – Miljø og Naturklagenævnet giver Aarhus Kommune medhold i forbud mod
anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i Beder indsatsområde til
beskyttelse af drikkevandet (omfatter byerne Beder, Mårslet, Malling – tilsammen 15% af
drikkevandsforsyningen i Aarhus Kommune).
Der er p.t. givet påbud til 50% af alle lodsejere i indsatsområdet, som nu driver arealerne
sprøjtefrit. Processen har stået stille indtil nu, fordi Aarhus Kommune har valgt at afvente
klagesagen som de resterende lodsejere har rejst i forbindelse med kommunens ret til at give
påbud.

Anders Kallesøe viste en planche over dokumenterede vandområder i Aarhus Syd og nævnte, at
grundvandet i området er i dag kilde til drikkevand for 335.000 borgere og til yderligere 115.000 borgere
inden udgangen af 2050 jf. Kommuneplanen 2017.
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Vandforbruget (salget) har i 2019 været på cirka 192.000 km3, og det forventes, at vandforbruget bliver
højere i 2020 – blandt andet på grund af COVID-19.

Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og Ad 4. Fremlæggelse af budget.
Kasserer Anders Rønde gennemgik såvel regnskabstallene og budgettallene i det udleverede regnskab.
Som regnskabsreglerne kræver giver årsresultat et 0, efter at der er foretaget en regulering af takstmæssig
overdækning på kr. 342.702. Regnskabet balancere med kr. 29.840.409. Overdækning (Foretagne
opskrivning) udgør kr. 14.888.442 og Takstmæssig overdækning udgør kr. 6.816.582. Revisionen har afgivet
blank påtegning på regnskabet. Efter Anders Røndes grundige gennemgang blev regnskabet godkendt uden
spørgsmål.
Bestyrelsen forslår uændrede vandpriser i 2020, der ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2020.

Ad 5. Indkomne forslag
Formanden oplyste, at der ikke var indkomne forslag.

Ad 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Anders Kallesøe og Torben Lokjær var efter vedtægternes bestemmelse på valg. Anders Rønde valgte at
udtræde af bestyrelsen, som følge af at Margit Rønde var stoppet som bogholder.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Kallesøe og Torben Lokjær og nyvalg af Jørgen Bertelsen.
Anders Kallesøe og Torben Lokjær blev valgt for en ny treårig periode. Jørgen Bertelsen blev valgt for en to
årig periode svarende til Anders Røndes restvalgperiode.
Anne Okkerholm blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Ad 7. Valg af intern revisor og suppleant
Henrik Rasmussen blev valgt som intern revisor og Allan Pedersen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 8. Valg af statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.
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Driftsleder Anders Kaa viste billeder og fortalte om de nye vandmålere, der giver mulighed for overvågning
af vandværket systemer og systemerne hos medlemmer. Der er samarbejde med Malling Varmeværk om
den årlige aflæsning af vandmålerne hos medlemmerne. Overvågningssystemet med de nye vandmålere
betyder, at læk i systemerne også hos det enkelte medlem hurtigt kan opdages og udbedres. Dette vil give
vandbesparelser.

Ad 9. Eventuelt

Dirigenten afsluttede hermed generalforsamlingen.

Malling, den 17. juni 2020
Jørgen Bertelsen
Dirigent og referent
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Under eventuelt spurgte Per Bach fra BMI Hovedafdeling, om vandværket kunne/ville give finansielt støtte
til opførelse af det nye Borgercenter i Egelund. Bestyrelsen svarede, at lovgivningen forbød denne form for
støtte.
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