
I/S Kragelund Vandværk 

Generalforsamling d. 25. februar. 2015 

Årets generalforsamling afholdt vi i kragelund forsamlingshus, som vi plejer. Fremmødet var ikke stort, men 

vi er glade for at se dem, som nu var mødt frem. Formanden bød velkommen og fortalt om aftens program. 

Vi skulle igennem dagsorden og efterfølgende vil bestyrelse byde på en forfriskning og en bid brød. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

2. Formandens beretning 

3. Kassernes fremlæggelse af årsregnskabet 

4. Budget for det kommende år 

5. Behandling af indkomme forslag 

6. Valg til bestyrelse 

På valg er Jan Sørensen, Poul Laursen og Karin Ulnits 

      Valg af suppleanter til bestyrelsen 

      På valg er Arnfred Andersen og 1 ny suppleant 

7. Valg af bilagskontrollant.  

På valg er Erik Willumsen 

8. Eventuelt 

Punkt 1. 

Der blev besluttet at formanden styrede dagsorden, og at der ikke var brug for stemmetæller, da 

fremmødet var så begrænset. 

Punkt 2. 

Formandens beretning: 

Velkommen til års generalforsamling i kragelund vandværk. Jeg vil sige et par ord om året der er gået og 

hvad vi forventer vi skal ha lavet i det kommende. Tilslut er der mulighed for spørgsmål. 

Vi har general haft et stille år i vandværket, Knud vi sikkert sige noget andet. Vi har haft et lille overskud på 

ca. 30.000kr det skyldes at udgifter ikke har været så store i år og indtægter er stegt lidt. Vi skal sådan set 

ikke ha overskud, men der kommer jo større investeringer på et tidspunkt. Hvis overskud bliver for stort så 

kan vi sagtes finde på at sænke pris på vandet. 

 Ved sidste års generalforsamling fortalte vi at vi havde fået ny kompressor, og det har vi også men vi blevet 

nød til at skifte den, fordi den simpel hen havde en defekt i motoren, det var efter en periode hvor den 

havde været meget ustabil og vi havde haft både elektriker og montør på for at lave den uden held. Så vi 



har fået en hel ny kompressor. En hel anden model og den køre stabil. Vi fik en rigtig god behandling af 

leverandøren. Vi har fået repareret taget på vandværk. 

 De sidste måler på kragelundtoften er også blevet skiftet, så nu har vi taget hele byen. Vi mangler dog 

stadig nogle ude i land områderne, det arbejde bliver sat i gang. Vandspejlet falder hurtigere når vi pumpe, 

og det vil sige, at vores filter stopper til, stille og rolig. Det er værst ved den ene boring, med ikke alarmere 

endnu. 

 Knud fik i foråret taget det sidste kursus, som omhandlede hygiejne, så vores bestyrer nu har kursus som 

påkrævet (hygiejne + drift af vandværk). 

 Vores vandprøver igennem året har vært fine og vi har stadig noget rigtig godt vand i kragelund. Vi har fået 

tilbud om at komme med i en ordning vedrørende vores vandprøver. Det er silkeborg kommune og Eurofins 

der har lavt et tilbud. Vi har dog besluttet at vi foresætter vores gode samarbejde med Analyteck. Vores 

nye program fra Tvillum er i brug og Knud er meget tilfreds, det kan måske ikke så meget, men bedre til det 

vi skal bruge det til. 

 I løbet af året er vi blevet orienteret omkring den foreløbige BNBO rapport (boringsnære 

beskyttelsesområder). Der er ikke kommet en endelig afgørelse endnu, men som vi ser det kommer det 

ikke til at berører vandværket. Vi skal ikke ud at op købe noget jord eller give nogle forbud mod sprøjte 

middel til de nærmeste beboere til vandværket. Men det er som sagt ikke helt på plads endnu. Der er ikke 

kommet nye forbruger til vandværket, så vi håber at når BNBO rapport er hel færdig, at der så kan 

udstykkes nogle grunde i kragelund. 

 Vi har oppumpet fra 31-12-2013 til 31-12-2014 47.501m/3 (1.351m/3 mindre en sidste år) 

Fremtiden:  

Vi har 2015 noget ledningsarbejde som skal gøres her tænkes på hovedstophaner som skal udskiftes eller 

renoveres. Vandværkets bygninger skal renoveres.  Ny dør – vinduer – port – maling på facaden – udhæng 

er nogle af de ting vi har planer om at få lavet. Ned langs vandværket grund er vores plan at fælde en række 

træer og få det fræset om og sået græs. Skift de sidste måler ude i land områderne 

Der var ikke spørgsmål men vi fortalt lidt mere om BNBO rapport, vi i bestyrelsen fortalt lidt om de ting 

kommune har fortalt og om at hele rapport skal ligge klar, før de endelige beslutninger bliver taget. 

Formandens beretning blev godkendt.  

 
Punkt 3. 

Karin gennemgik regnskabet. Der var et overskud på 30.034,79 kr.  De største udgifter der var i året 2014 

udover den daglige drift, var investering af ny kompressor, kursus til Knud ca. 60.000kr i alt. Der var ikke de 

store spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev godkendt.  

 

 



Punk 4. 

Karin gennem gik budgettet for det kommende år. Hun fortalt at vi bestyrelsen var enig om at sætte penge 

af til renovering af bygningerne på vandværk og ledningsnettet. Ikke de store investeringer men almindelig 

vedligeholdelse. Budget blev godkendt. 

Punkt 5. 

Der var ingen indkomme forslag 

Punkt 6. 

Jan Sørensen, Poul Laursen og Karin Ulnits blev alle genvalgt  

 Arnfred Andersen fik genvalg og ny suppleant til bestyrelsen blev Ole Såby. Ole var ikke til stede, med 

havde givet sit samtykke til Knud at han gerne ville stille op.  

 Punkt 7. 

Erik Willumsen blev genvalgt. 

Punkt 8. 

Der blev snakket om inverteringerne det kommende år, prisen på vandet, BNBO rapport, muligheden for 

nye grunde i kragelund, general en god afslutnings debat om de forskellige ting der sker for vores vandværk 

nu og i fremtiden. En god diskussion som afslutning på årets general forsamling. Formanden takkede for en 

god aften og håber at der til næste år vil komme et lidt større fremmøde.  Vi sluttede af med hyggelig snak 

og noget til gane. 

Formanden  

Jan Sørensen 

  

 


