
Nørre Broby Vandværk, 5672 Broby 

Referat af generalforsamling den 15. februar 2022, kl. 19.30 

Nr. Broby Forsamlingshus, Verandaen, 5672 Broby 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1: Valg af dirigent 

2: Beretning om det forløbne år 

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4: Budget for det kommende år fremlægges 

5: Behandling af indkomne forslag 

6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, på valg er: 

 Keld Larsen (modtager genvalg) 

 Erik Madsen (modtager genvalg) 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

8: Eventuelt 

Formand Anders Rasmussen bød velkommen til de fremmødte. I alt 11 medlemmer samt 4 fra bestyrelsen 
var mødt, Tore havde meldt afbud p.g.a. Corona. 

1: Valg af dirigent. 

Per Kristensen blev foreslået og valgt. Per takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

2: Beretning om det forløbne år ved formanden. 

Vi er 928 forbrugere tilsluttet vandværket, det er en tilgang på 5 i årets løb. I året 2021 har vi solgt 126.000 
m3 vand og udpumpet 130.000 m3 vand, hvilket svarer til et tab på ca. 3 %. 

I den forgangne sommer har vi udskiftet stophaner og anboringer på den første del af Vøjstrupvej, til en 
samlet pris af kr. 235.000,-, ca. 20 husstande. På Krogsgårdsvej har vi i 2020 udskiftet vandledningerne til 
en samlet pris af kr. 825.000,-. Vi har lagt en ny ledning på Brandholmvej i Ståby, der er 3 husstande som 
ikke er tilsluttet vandværket, der var nu én som ønskede tilslutning og vi har en forventning om, at de 2 
øvrige også ønsker tilslutning på et tidspunkt. 

Hegnet omkring vandværket er blevet udskiftet, det var også tiltrængt, det beløb sig til kr. 75.000,-. 



Vedrørende vandboringen på Pilevej, har vi haft Vandcenter Syd til at undersøge, hvorvidt det var muligt at 
bore længere ned. VCS var af den opfattelse, at der ikke var et yderligere vandmagasin længere nede. Vi 
har derfor valgt fra i år, at lade Erik Andersen bruge boringen til markvanding, med det sigte, at vi forventer 
pesticidet dimethylsulfamid (DMS) forhåbentlig bliver så lavt, at boringen igen kan bruges af vandværket. 
Det er i øvrigt et middel, som ikke længere anvendes. 

Som nævnt på den senest afholdte generalforsamling nævnte jeg, at virksomheden JORDRENS SYD ønskede 
at lave et jordrensningsanlæg på Industrivej, tæt på vore 3 boringer. De har nu trukket deres ansøgning 
tilbage, til vandværkets store tilfredshed. 

Vores bank Sydbank, har i år leveret et helt tilfredsstillende afkast af vort indestående. Værdipapirerne som 
vi har er Sydinvest konservativ, et meget forsigtigt papir, som Sydbank passer for os, i år med et afkast på 
kr. 168.000,-. 

Jeg har en enkelt kommenter til regnskabet, som Vagn senere vil gennemgå, det er, at vi i året har haft et 
overskud på kr. 415.000,-, og det skyldes bl.a., at vi ikke har renoveret vort ledningsnet så meget i det 
forgangne år. I år forventer vi at renovere det første stykke af Odensevej fra nr. 4 til nr. 26, vi afventer i 
øjeblikket en pris på arbejdet.  

Vi har stadig et rigtig godt samarbejde med de andre 3 vandværker, Allested, Brobyværk og V. Hæsinge, 
som vi sætter stor pris på, det gør de heldigvis også. V. Hæsinge vandværk har forespurgt om vi 3 andre  
vandværker kunne have interesse i, at indkøbe elektroniske målere i en samlet pulje. Vi har valgt at afvente 
et eventuelt indkøb 2 til 3 år.  

Vi har ligeledes et godt samarbejde med Vandcenter Syd, som vi har stor gavn af. På vandværkets 
hjemmeside er det nu muligt for forbrugerne selv at lave flyttemeddelelse, når der sker hushandel eller nye 
lejere i lejeboliger. 

Vi vil sørge for, at Nr. Broby Vandværk hele tiden er up to date, og alt i alt synes vi, at vi har et godt 
vandværk, med en sund økonomi. 

Sluttelig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde gennem året. 

Der var spørgsmål om værkets sårbarhed med kun de 3 boringer samt om indkøb af elektroniske målere. 
Omkring sårbarhed nævnte formanden, at vi er på vej med en undersøgelse om yderligere boring med 
hjælp fra Vandcenter Syd, bl.a. undersøgelse om en boring ved Allerupvej, tillige måske et øget samarbejde 
med de øvrige værker, som vi er ringforbundet med, og endelig er man fra kommunens side begyndt at tale 
om kulfilter til rensning af vandet. F.s.v. elektroniske målere, så ser vi tiden an, idet vi har en tro på og 
forventning om, at tiden arbejder for os både hvad angår en bedre teknologi og en lavere pris.  

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kasserer Vagn Grønkjær gennemgik det reviderede regnskab, regnskabet balancerede med kr. 9.691.521,-. 
Årets driftsresultat udviste et overskud (overdækning) på kr. 415.491,-, som tillægges konto for 
overdækning. Der var spørgsmål til de faste afgifter ctr. afgift ledningsført vand samt EDB/PBS gebyrer som 
formand og kasserer redegjorde for. Vagn nævnte ligeledes, at vi havde indkøbt for kr. 500.000,- Sydinvest 



Portefølge Balanceret II aktier, med en balanceret risiko, for at nedbringe den negative rente af 
indestående. Regnskabet blev godkendt. 

4: Budget for det kommende år fremlægges. 

Kasserer Vagn Grønkjær gennemgik budget for det kommende år. Der var ingen bemærkninger hertil. 

5: Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er: 

- Keld Larsen  
- Erik Madsen  

Keld og Erik blev genvalgt, uden modkandidater. 

Ole Kristensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Jimmy Kock blev genvalgt som revisor. Finn Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant, begge blev valgt 
uden modkandidater. 

8: Eventuelt. 

Ejvind Nøhr spurgte også om det ikke var for farligt med kun 3 boringer. Formanden nævnte samarbejdet 
med de 3 øvrige vandværker, den igangsatte undersøgelse af evt. nye boringe(r), at vi havde økologisk jord 
omkring de 3 eksisterende boringer. Ejvind nævnte ligeledes, at det var positivt, at der nu var opsat nyt 
hegn om vandværket. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede for god ro og orden, for gode indlæg og god og 
konstruktiv diskussion. Anders takkede dirigenten Per Kristensen for at have ledet generalforsamlingen på 
en saglig og betrykkende måde, og takkede de fremmødte for en god debat. 

 

 

 

_______________________________   ____________________________ 

Per Kristensen, dirigent    Erik Madsen, referent 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 



Formand: Anders Rasmussen   Næstformand: Keld Larsen 

Kasserer: Vagn Grønkjær   Bestyrelsesmedlem: Tore Pettersen 

Sekretær: Erik Madsen 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

Formand Anders Rasmussen   Næstformand Keld Larsen 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

Kasserer Vagn Grønkjær   Best.medlem Tore Pettersen 

 

 

__________________________________ 

Sekretær Erik Madsen 


