
 
 
  
 
 

Daugård Vandværk 
 
 

Generalforsamlingsprotokolat 
Den 17. marts 2022, kl. 19.30 i Daugård Multicenter 

 

Dagsorden  
1. Valg af dirigent 

Holger Christensen (HOC) blev valgt som dirigent og 
konstaterede, at generalforsamlingen er indvarslet i henhold til 
vedtægterne. 

2. Beretning 
Erik Jepsen (EHJ) gennemgik de overordnede punkter.  

Først og fremmest at de nye andelshavere i Ørum, der er 
indtrådt pr. 1. januar 2021, med virkning fra december 2021 er 
forsynet direkte fra Daugård. 

Efterfølgende kommenterede EHJ de solgte vandmængder i 
2021, og bemærkede at ledningstabet på 4% er acceptabelt   

 
Gunnar Olsen (GO) kommenterede de to største opgaver i det 
forløbne år. 

Etablering af ledningsforbindelsen til Ørum var pga. vejrliget i 
foråret udskudt til efteråret og var endeligt implementeret primo 
december. Vi har samtidigt noteret, at der ikke var interesse for 
tilslutning fra ejendommene ved det gamle mejeri. 

Der har været betydelige prisstigninger i 2021 i forhold til 
budgettet; men det samlede projekt balancerer.   
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Endelig er et ledningsstykke på Skolevej blevet renoveret som 
forberedelse af tilslutning af Eskelyhavens 12 boliger. 
Ledningsarbejdet forløb planmæssigt og tilslutningen i 
begyndelsen af 2022 forløber ligeledes som ventet. 

På vandværket er filtersand mm. blevet udskiftet. 

  
Beretningens økonomiske del for 2021 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 31.12.2021 ikke har været hændelser, som 
ændrer forudsætningen for det aflagte regnskab for 2021. 
 
Økonomien ved de to projekter, Ørum og Eskelyhaven er opført 
som Tilslutningsindtægter og –omkostninger, der i øvrigt i alt 
væsentligt balancerer.  
Den samlede resultatopgørelse afspejler således en normalt 
driftssituation, uafhængig af disse projekter. 
Med til billedet hører en aftale om et syvårigt særtillæg til den 
faste afgift i Ørum. Særtillægget modsvarer en afskrivning af en 
ledningsinvestering på 330 t.kr over samme periode.  
 
Årets drift viser en omsætning på 788 t.kr og et driftsunderskud 
på -105 t.kr, forklaret ved lidt større produktions- og 
distributionsomkostninger end forudset. Underskuddet foreslås 
modregnet i opsparet Overdækning fra tidligere år. 
 
Beretningen blev godkendt enstemmigt.   
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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 2022. 
Budgettet for 2022 forventes at balancere med et 
indtægtsniveau som i 2021. 
5,20 kr/m3 til Daugård Vandværk excl. moms løber i 2022 efter 
afgifter, moms og vandafledningsafgifter op i 61,96 kr/m3. 
Så der er en almindelige tendens til at ”spare på vandet”. 
Omvendt er der en naturlig grænse for, hvor meget der kan 
spares og med 12-13 nye forbrugere i budgetåret venter 
bestyrelsen en samlet mængde som sidste år. 
. 
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt de 
forelagte budgettal som arbejdsgrundlag for året. 
 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 
På valg til bestyrelsen var: 

• Gunnar Olsen, der ønskede genvalg 
• Jens Ottosen, der ønskede genvalg 
• Peter Svane Knudsen, der ønskede genvalg 

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


