
Skærum Vandvæk 

 

Beretning for 2021 

 

Generalforsamlinger 

Vi har gennemført en Ordinær Generalforsamling og en Ekstraordinær Generalforsamling.  

På den ordinære indtrådte Marcel Pflitsch i stedet for Gert Poulsen. Anne Engmann og 

Bjørn Stilling blev valgt som suppleanter i stedet for Finn Nielsen og Jørgen Gustafson. 

Som revisor overtog Bo Gregers Engmann posten efter Jette Olesen og Britt Stilling blev 

valgt til Revisor(suppleant)  

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring ved den ordinære generalforsamling. 

Vedtægtsændringen var fremsat for at ændre vores selskabsform fra andelsselskab til 

andelsselskab med begrænset ansvar forkortet A.M.B.A. Derudover blev det tilføjet at 

ejeren af en ejendom, kan give fuldmagt til anden person der bor i ejendommen til at 

varetage sine interesser. 

Da der ikke var fremmødte nok til vedtægtsændringen ifølge vores vedtægter, det blev 

besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse. 

På begge forsamlinger blev der diskuteret vandværkets fremtid. 

Bestyrelsesarbejdet 

Som nævnt har vi arbejdet med at ændre selskabsformen efter anbefaling fra Danske 

Vandværker. Først skridt var vedtægtsændringen og dernæst anmodning til 

Erhvervsstyrelsen for ændring og registrering. Dette er nu gennemført. Nu mangler 

ændringen at blive registreret ved banken og regnskabsføreren. 

Digitaliseringen af ledningsnettet er blevet tildelt Geopartner. Vi har været rundt for at finde 

de stophaner vi ikke kender til med metaldetektor, uden held. De synlige stophaner skal vi 

nu have kontrolleret hvilke ejendomme de tilhører for at være helt sikre før Geopartner går 

i gang med deres opmålinger. 

Vi er kommet så langt i vores BNBO-aftale med Vognsbæk at vi har givet tilbud på 

erstatning. Vi afventer deres modspil. Kommunen holdt et onlinemøde i foråret med alle 

vandværkerne i Kommunen som opstart på forhandlingerne. Med til mødet var det 

konsulentfirma, som Kommunen på vores vegne havde ansat til at stå for forhandlingerne. 

Som forelagt til generalforsamlingerne har bestyrelsen og især Ib Bowman arbejdet med 

muligheder for fremtiden for vores Vandværk og mere om dette senere på denne 

generalforsamling. 



Skærum Vandvæk 

 

De fora vi deltager i og her tænkes på Vandråd og Danske Vandværker, har alle ligget 

stille hen pga. Corona. 

Så er vi blevet spurgt om vi ville sponsorere vand til en vandpost i Katsig for 

sportsudøvere og til vores egen legeplads. Dette har vi desværre måtte sige nej til, da vi 

ikke må. Det skyldes at vandværker skal opfylde ”hvile i sig selv” princippet. Vi har 

selvfølgelig haft en jurist over dette før afslaget. 

Det tekniske 

Vi har haft 3 kortere perioder uden vand. 

Den ene gang havde en flyder i rentvandstanken sat sig fast. Der er 4 flydere i 

rentvandstanken som styrer produktionen af vand. Vi løste hurtigt vandmanglen ved at 

Vandværket blev sat på manuel styring indtil problemet blev løst af vores elektriker.  

Den anden afbrydelse skyldtes strømafbrydelse udenfor hegnet. 

Tredje afbrydelse havde vi varslet da Anders Nielsen skulle have ændret sine 

vandinstallationer. Hans ejendom er en af dem der ikke har en stophane. Vi blev desværre 

nødt til at lukke for hele byen, da vi ikke var klar over hvilken streng hans hus er koblet på. 

Det ved vi nu. 

Afslutning 

Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne i bestyrelsen for deres arbejde og tak til 

medlemmernes tålmodighed. Og tak får jeres hurtige respons til bestyrelsen, når der ikke 

har været vand eller andet unormalt. 

Dette var bestyrelsens beretning. 

 

Jesper Mygind 

Formand 


