
Referat fra ordinære generalforsamling i 

Søballe Vandværk I/S. 

Torsdag d. 23.3 2017. I Borgernes Hus. 

 

1. Kim Elgaard blev valgt som dirigent. 

 Referent Jesper Person. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved Hans Lück: 

 

            Søballe Vandværk har også i 2016 leveret vand af god kvalitet til de 60 interessenter. 

Der er oppumpet 6665 m3, brugt 344 m3 til returskyl og udpumpet 6321 m3 til      

forbrug. 

Der er aflæst og afregnet 5892 m3 hos forbrugerne , hvilket giver et vandspild på   

6,8%. 

 

 Årets gang for Søballe Vandværk: 

 Forsyningen har været tilfredsstillende.  

 Problemet med overfladevand på vandværksgrunden i vinteren 15/16, der medførte 

 flere kortvarige afbrydelser af udpumpningen er blevet løst.  

 At Skanderborg Kommune / Skanderborg Forsyningsselskab ville blive gjort 

 erstatningsansvarlig ved en evt. forurening af vores boring med vejvand, fik dem på 

 banen med en løsning af problemet. 

Der er lagt en ny PVC ledning fra vejbrønden på Vengevej og tværs over vandværks- 

grunden med afledning af vandet ned gennem Søballe med udløb i  Søgårdens mose. 

Bestyrelsen har overfor Kommunen pointeret at der kun er tale om en midlertidig 

løsning, indtil Søballes kloakering skal separeres. Vejvandet fra hele Vengevej, også ud 

 for busstoppestedet, skal derefter bortledes enten via Storringvej eller Græsballe.  

 I samme proces fik vi nedgravet en ny drænledning, de to tiltag tilsammen gør at 

 vandværksgrunden er blevet mere tør, end den har været længe. 

 I vandværket er der skiftet op og udpumpningsure samt symkroniseret eltavler og  

 udpumningspumper. 

 Vandanalyserne i 2016, en bakteriologisk kontrolanalyse og en boringskontrol, var 

 uden anmærkninger og er lagt frem til gennemsyn. 

 Bestyrelsen har valgt at stille en krævet jordanalyse omkring vores returskyllebassin i  

 bero indtil Søballes kloaknet bliver separeret. 

 Bestyrelsen har også i 2016 haft vores interne møder, men også som i 2015 brugt rigtig 

 mange timer på Skanderborg Kommunes forsyningsstruktur 2016-20. Vi har løbende 

 deltaget i møderne i vandsamarbejdet Galten-Skovby møntende ud i en stiftende  

 generalforsamling i Vandforeningen Skanderborg Nord (formålet med foreningen blev 

 læst op og vedtægterne lå fremme til gennemsyn). Kontingentet er 2500 kr. Bestyrelsen 

bakker op om foreningen, men medlemskabet betinget af generalforsamlingens god-

kendelse af medlemskabet. 

 Medlemskabet blev godkendt. 

  

 Til slut en tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. 

 Også tak til Kai Jørgen for faglig bistand, til Røgen VVS og Mundelstrup El for 

 god service og samarbejde. 

  

            Beretningen blev godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab blev godkendt. 

         

4. Takstblad for 2017 bev forelagt. 



    

5. Budgetforslag 2017 blev forelagt og vedtaget. 

 

6. Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse: 

  Hans Lück blev genvalgt. 

                        Søren Mikkelsen blev genvalgt. 

   

 Valg af suppleanter: 

 

  Kaj Jørgen Lambertsen blev genvalgt.     

                 Gorm Larsen blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisor: 

 

  Niels Broch Jensen blev genvalgt. 

 

 

9. Eventuelt: 

 Under eventuelt ville bestyrelsen gerne høre om interessenternes forventninger til 

 vandværkets fremtid og fortsatte drift.  

 En del af bestyrelsen har siddet i mange år, så det 

må forventes at der skal nye kræfter til de kommendende år, er der blandt interes-

senterne nogen der er klar til at træde til?  

 Samtidig stilles der større krav fra myndighederne til både drift og regnskab, kan  

 vi som et lille vandværk, med 60 interessenter, bliver ved at opfylde disse krav? 

Der er flere muligheder for fremtiden, fortsætte som nu, hvis der er nogen der kan og 

vil. 

 Samarbejde med nogle af vandværkerne i Vandforening Skanderborg Nord, eller lade 

 f.eks. Galten Vandværk overtage driften af vandværket, eller helt fusionere med dem. 

 Af diskutionen udledte bestyrelsen at der skal arbejdes videre med en form for  

 samarbejde med et andet/andre vandværker. 

  

 Bestyrelsen opfordrer dog interessenterne til at møde op til de kommende års 

generalforsamlinger, da der formentlig skal træffes beslutninger der har stor 

betydning for Søballe Vandværks fremtid.  

             

              

                               Som dirigent 

     Kim Elgaaard 

 

 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

 

 

 Formand :   Hans Lück 

            Kasserer :   Torben Grindsted 

 Returskyller m.m. :  Jakob Bak 

 Returskyller m.m. :  Søren Mikkelsen 

 Sekretær :   Jesper Person     


