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VEFLINGE VANDVÆRK 

Generalforsamling 
Referat 

 
Dato: Onsdag den 26. Maj 2021 kl. 19.30 
Sted: Veflinge Hallen - mødelokale 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Buget for det kommende år til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Henrik Pøhlsgård 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt  

 
 

1. Jens Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 
varslet.  

 

2. Formandens årsberetning ved Henrik Pøhlsgaard: 

Generalforsamlingen 2021 er på grund af Corona-forsamlingsrestriktioner tre måneder forsinket. 

Vandet har, på trods af at 2020 har været et mærkeligt år, løbet i hanerne. 

 Større anlægsarbejder i 2020 

o Ny rentvandstank i Kelleby 

Kapaciteten er øget fra 50 til 150 m3, hvilket bevirker, at fødeledningen fra Veflinge 
til Kelleby nu kan følge med, når der er spidsbelastning fra storforbrugerne i 
Kelleby/Vigerslev/Vedby-området.  

Ved samme lejlighed blev den dårlige radioforbindelse erstattet af en 
fibernetopkobling. 

Installationerne blev taget i brug i april 2021. 

o Ledning på Farstrupvej 

Ledningen blev i 2020 udskiftet, da der hvert år var mange brud på den gamle ledning. 

o Sammenkobling med nabo-vandværker 

Vandforsyningsplanen lægger op til, at der etableres så mange sammenkoblinger 
mellem vandværker som muligt.  

Veflinge Vandværk har i 2020 etableret to sammenkoblinger med Væde-Stillebæk 
Vandværk. 

Der er tidligere lavet sammenkoblinger med Gamby-Hindevad Vandværk og 
Vandcenter Syd. 
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Der ønskes sammenkobling med Søndersø Vandværk og Maderup Vandværke i de 
kommende år. 

 Vandspild 

I 2020 er vandspildet kommet ned på 7% efter i flere år at have været for højt. En af 
årsagerne er, at et ledningsbrud på Havrekær med direkte afløb til et dræn er blevet 
lokaliseret og udbedret. Formanden havde forud konstateret et ekstraordinært spild på 25 m3 
per uge. 

 Driften 

Alt har kørt som det skal blandt andet på grund af den nye styring, som blev installeret 
tidligere. 

Der er udpumpet 148.000 m3 i 2020, hvilket svarer til tidligere år. 

 Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO 

De kommende år kommer til at handle meget om beskyttelse af grundvandet i de områder, 
hvor vandværksboringerne trækker vand fra. 

Vandværket skal forhandle erstatning med lodsejere, som fremover ikke må anvende 
pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder. 

 Vandværkets boringer 

Der er givet tilladelse til, at Veflinge Vandværk kan etablere endnu en boring i skoven i Sdr, 
Esterbølle, i forbindelse med boringen som blev etableret i 2019.  

Boringerne i Veflinge By kan endeligt nedlægges, når der i fremtiden kommer endnu en 
boring i skoven.  

 Andelshavere 

Der er ikke tilkommet nye andelshavere i 2020. 

Henrik takkede Bestyrelsen for et godt samarbejde i året. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Vandværket afskrives lineært over 25 år med 4 % om året.  

Årets resultat af ordinær drift før renter blev et overskud på kr. 493.334 mod et overskud på kr. 
540.504 i 2019.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Driftsbudget for 2021 blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Sten Nicolaisen udtrådte af Bestyrelsen. 

1. suppleant Mikkel Pedersen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. 

Tonny Christensen blev valgt til 2. suppleant. 
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Henrik Pøhlsgård blev genvalgt som formand 

Bent Hedebo Hansen er udpeget som sekretær og webmaster efter Sten Nicolaisen. 

 

7. Revisor: MS Revision blev genvalgt. 

 

8. Intet under eventuelt. 

  

 

Referent: Bent Hedebo Hansen 
 


