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Dagsorden  
1. Valg af dirigent 

Holger Christensen (HOC) blev valgt som dirigent og 
konstaterede at generalforsamlingen, der pga. Covid-19 var 
udskudt fra marts måned i år til 16.6. i år, er indvarslet i henhold 
til vedtægterne. 

2. Beretning 
Erik Jepsen (EHJ) gennemgik de overordnede punkter. Først 
og fremmest at Daugård Vandværk (DV) har overtaget 
forsyningspligten fra det tidligere Øster Ørum Vandværk (ØØV) 
på betingelser som er identiske med betingelserne der var 
gældende, da vi overtog forsyningspligten fra Daugård Strand 
Vandværk.  
Efterfølgende kommenterede EHJ de solgte vandmængder i 
2020, vores fokus på at ledningstabet er acceptabelt og 
redegjorde for formålet med det igangværende 
overvågningsprojekt hvor vi via en antenne får advarsel, hvis 
der hos en forbruger (efter den opsatte måler) optræder et 
muligt spild. 
 
Gunnar Olsen (GO) noterede at de aftalte investeringer i 
anlægget i 2020 (SRO–anlæg og pumper til ledningsnettet) var 
implementeret og at der kun have været mindre 
vedligeholdelsesopgaver i 2020. 



 
 
  
 
 

Daugård Vandværk 
 

For 2021 informerede GO om at den fysiske forbindelse til 
Ørum, pga. vejrliget først har kunnet gennemføres nu og 
igangsættes 1. september i år med forventet tilkobling af det 
opdaterede net i Ørum i løbet af september og oktober og 
umiddelbart derefter den fysiske fjernelse af vandværket i 
Ørum. 
Medio året er der påbegyndt opførelse af tolv boliger på 
Skolevej, samtidigt har bestyrelsen besluttet at et meget 
gammelt ledningsstykke på Skolevej – fra Skolevej 18 til 
hovedledningen på ”den anden side af Gl. Vejlevej” 
nødvendigvis må udskiftes og arbejdet iværksættes straks.  
 
Beretningens økonomiske del for 2020 blev herefter 
gennemgået af HOC, i alt væsentligt sammenfaldende med 
gennemgang af regnskabstal og budget. 
Først og fremmest fremhævede HOC, at der efter 
årsafslutningen den 31.12.2020 ikke har været hændelser, som 
ændrer forudsætningen for det aflagte regnskab for 2020. 
 
De økonomiske aspekter af overtagelsen af forsyningspligten til 
Ørum blev specielt gennemgået i detaljer. GO bekræftede at 
ledningsnettets kvalitet er gennemgået ved prøveopgravninger 
samt ØØV har accepteret de overslag GO med rådgivere har 
fremlagt for nødvendige opdateringer i ØØV regi. HOC oplyste, 
at der i regnskabet for ØØV regning, er hensat beløb til 
ledningsrenovering, ny ledning til DV’s forsyningsområde, 
opsætning af elektroniske vandmålere og nedlæggelse af 
vandværk og at disse beløb, der er faktureret i december 2020, 
efterfølgende er indbetalt til DV. Andelshaverne har, via ØØV, 
afregnet halvdelen af tilslutningsafgiften og resten afvikles som 
et tillæg over de kommende år. 
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Efter denne gennemgang gjorde HOC på bestyrelsens vegne 
opmærksom på, at nok var ØØV’s interesse i overdragelse til 
DV fremlagt på sidste generalforsamling, men der skulle 
formeldt være afholdt en ekstraordinær generalforsamling i DV i 
november/december sidste år. Efter at der i Ørum var opnået 
enighed om aftalens indhold, var det vigtigt for ØØV at stile 
mod implementering ved årsskiftet. I DV-regi var det, gældende 
mødebestemmelser in mente, urealistisk at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen har derfor brug 
for at generalforsamlingen, samtidig med godkendelse af 
beretningen, giver bestyrelsen decharge for at have indgået 
aftalen med ØØV på det foreliggende grundlag. 
 
Som dirigent konstaterede HOC, at beretning med den ønskede 
decharge blev godkendt enstemmigt.   
 

3. Det reviderede regnskab med beretning 
Regnskabet blev gennemgået dels i hovedtal dels forklaret via 
de vigtigste detaljer i noterne for både resultatopgørelse og 
balance, hvorefter den samlede årsrapport, bestående af 
årsregnskab med beretning, blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Budget for 2021. 
Budget og budgetforudsætningerne blev ligeledes fremlagt i 
detaljer. Budgettallene er udarbejdet før vi havde kendskab til 
byggeriet på Skolevej og den nødvendige fornyelse af 
forsyningsledningen på Skolevej.  
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt de 
forelagte budgettal som arbejdsgrundlag for året. 
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5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 
På valg til bestyrelsen var: 

• Erik Jepsen, der ønsker genvalg 
• Holger Christensen, der ønsker genvalg 

EHJ noterede, at der ikke modtaget forslag om andre 
kandidater og begge blev herefter enstemmigt genvalgt 

         På valg som suppleanter var: 

• Karl Erik Rathmann 
• Stig Klerke Olsen 

EHJ noterede at der ikke modtaget forslag om andre 
kandidater, hvorefter begge blev enstemmigt genvalgt 

6.  Indkomne forslag 
 EHJ oplyste, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag til    
 behandling. 
 

7.  Evt. 
Intet til behandling 

  

Dirigenten takkede herefter deltagerne og konstaterede at 
generalforsamlingen var afsluttet. 

  

 

Holger Christensen 


