
Referat fra ordinære generalforsamling i 
Søballe Vandværk I/S. 

Torsdag d. 21/3 2018. I Borgernes Hus 
 

1. Kim Elgaard blev valgt som dirigent. 
 Referent Jesper Person. 
 
2. Bestyrelsens beretning ved Hans Lück: 
 Søballe Vandværks interesenter har også i 2017 fået leveret drikkevand af god kvalitet. 
 Der er oppumpet 6030 m3 til forbrug, brugt 338 m3 til filterskyl og dermed udpumpet 
 5692 m3 til forbrug. Der er afregnet 5674 m3, hvilket giver et minimalt vandspild på 
 0,3 % og forsyningen har fungeret tilfredsstillende.  
 Til trods for nye dræn på vandværksgrunden , har de store nedbærsmængder i 
 efteråret og først på vinteren gjort det nødvendig at starte dykpumpen 
 omkring huset for at fjerne overfladevandet. 
 Vores vandanalyser i 2017, en bakteriologisk samt en kontrol for organisk 
 mikroforurening, var uden anmærkninger. Ligeledes har vi testet vandet for  
 desphenyl chloridazon, og der blev ikke fundet noget.  
 Bestyrelsen har haft de sædvanlige aftenmøder mm. og også i 2017 brugt en del tid på  
 Vandsamarbejdet Skanderborg Nord, deltaget i Skanderborg Vandråds  
 repræsentantskabsmøde i april og i rådets øvrige aktiviteter, samt i Skanderborg  
 Kommunes info møder i løbet af året, med emner som Vandforsyningsplan 2016-2024, 
 indsatsplaner omkring grundvandsbeskyttelse og databeskyttelseslov mm.. 
 Efter sidste års diskussion på generalforsamlingen om Søballe Vandværks 
 fremtid og opfordringen til bestyrelsen om at tage kontakt med Galten Vandværk for 
 en fusionsaftale, har bestyrelsen haft kontakt med dem, og vi har en aftale klar. Aftalen 
 vil blive behandlet under punkt 6, hvor det også vil være muligt at stille spørgsmål  
 til repræsentanter for Galten Vandværk. 
 Til slut en tak til mine bestyrrelseskollegaer for godt samarbejde. Også tak til Kai 
 Jørgen for faglig bistand og til Røgen VVS og Mundelstrup El for god service og 
 samarbejde. 
 

Beretningen blev godkendt.                 
 
3. Det reviderede regnskab for 2017 blev godkendt. 
          
4. Takstblad for 2018 blev forelagt. 
    
5. Budgetforslag 2018 blev forelagt. 
 
6. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om fusion med Galten Vandværk.  
 Formand for Galten Vandværk, Kim Kusk Mortensen, var inviteret til at fortælle om 
 Galten Vandværk, og om hvordan Søballe Vandværk vil blive forbundet med Galten  
 Vandværk. Fysisk vil Søballe Vandværk fortsætte som selvstændigt vandværk, men vil 
 på et tidspunkt blive forbundet med Galten Vandværks net, b.la. af hensyn til 
 forsyningssikkerheden. Aftalen om sammenlægningen kan læses i bilaget til referatet, 
 samt der henvises til Galten Vandværks hjemmeside (Galtenvand.dk) 
 
 Der blev stemt for forslaget, men da der ikke var interessenter nok tilstede til at 
 der kunne foretages vedtægtsændringer, indkaldes der til en ekstraordinær  
 generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, hvor forslaget igen fremlægges. 
    
 



 
7. Valg af bestyrelse: 
  Torben Grindsted blev genvalgt. 
  Jakob Bak blev genvalgt. 
                        Jesper Person blev genvalgt. 
 
 Valg af suppleanter: 
  Kaj Jørgen Lambertsen blev genvalgt.     
                 Gorm Larsen blev genvalgt 
 
8. Valg af revisor: 
  Heine Lund Thunbo blev nyvalgt. 
 
9. Eventuelt: 

  
                                

Som dirigent 
      

Kim Elgaard 
 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

 
            Formand :   Hans Lück 
            Kasserer :   Torben Grindsted 
 Vandværkspasser :  Jakob Bak 
 Vandværkspasser :  Søren Mikkelsen 
 Sekretær :   Jesper Person    


