
I/S KRAGELUND VANDVÆRK 

GENERALFORSAMLING DEN 18. FEBRUAR 2020 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. formandens beretning 

3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet 

4. Budget for det kommende år 

5. Behandling af indkommet forslag 

6. Valg af bestyrelse  

   På valg er Knud Erik Andersen og Ole Gerlich 

   Valg af suppleanter til bestyrelsen 

   På valg er Arnfred Andersen og Ole Saabye  

7. Valg af bilagskontrollant 

   På valg er Kjeld B. Jacobsen 

8. Eventuelt 

 

Punkt 1: 

Valget faldt på Flemning jørgen Hansen, der ikke valgt nogle stemmetæller.  

Punkt 2: 

Vandværket har udpumpet 42.775m3 i 2019. vandværket er forsynet af 2stk boringer og tilladelse 

til at oppumpe 62.000 m3 om år indtil 2042. Vi er pt. 392 forbrugerVi har haft et meget fornuftigt 

år i Kragelund vandværket. Vandværket har kørt godt, og den daglig drift er meget stabil. Vi har 

ikke haft nogen drift forstyrrelser i 2019. Der har været en enkel måler der er blevet skiftet, og 



andre små opgaver. Der er ikke lavet større opgaver i 2019, hvorimod 2020 tegner til, at der sker 

lidt mere, men det vender vi tilbage til. 

Vores indtægter har været lidt større i år. Vandforbruget var større i 2018 pga. den varme 

sommer. Kommune regner a`conto beløbet ud fra det, og der for lidt større indtægt. 

Vandprøver har været dyrere i år, det skyldes at vi har fået tager prøver på boringerne, ca18.000 

kr. og de skal tages ca. hver 3 år. 

Vi har også fået vandværket gennemgået af kommune. de synes at vi har et fint vandværk, dog 

ville de gerne ha at vi kiggede på nogle forskellige ting. Forsyningssikkerhed renvandstanken og 

beredskabsplan. 

Så vi har nogle planer for 2020, vi skal ha inspiceret renvandstanken, så vil vi se på muligheden for 

generator stik på vandværket. Knud vil udarbejde en ny beredskabsplan. Der skal udskiftes 

stophaner og så skal vi ha vedligeholdt skoven omkring vandværket, der skal fældes en del træer 

og så beplantet igen. Vi har fået en henvendelse fra et par skovfogder. Vi har en aftale på plads, og 

går i gang, når vejret tillader det. Vi regner med at vi skal lave nye forsyning ledning til 13 nye 

forbruger. 10 boliger ved forsamlingshuset, 2 boliger på kragelund tværvej og 1 på 

bøllingsøgårdvej. 

Punkt 3: 

Regnskabet blev godkendt 

Punkt 4: 

Budget blev godkendt 

Punkt 5: 

Ingen indkommet forslag 

Punkt 6: 

Bestyrelsen: Knud Erik Andersen og Ole Gerlich ønskede genvalg og fik det. 

Suppleanter til bestyrelsen: Ole Saabye fik genvalg og Jørgen Jensen blev ny suppleant. 

Punkt 7: 

Kjeld fik genvalg som bilagskontrollant 

Punkt 8: 

Lidt snak om fremtiden og vi afsluttede års generalforsamling, men godt at spise og drikke. 


