
I/S Kragelund Vandværk 

Generalforsamling d. 25. februar. 2016 

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 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. 

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. Vi har haft et godt år, vi har haft et 

fint overskud, som vi får brug for de næste par år, men det vender jeg tilbage til lidt senere. 

Jeg vil starte med de ting vi har fået lavt på vandværket. Vi havde bestemt at vi skulle ha fjernet en 

række træer langs vandværks grund, så i starten af det nye år gik jan i gang med den omgave. Vi fik 

skovet træerne og efterfølgende jordfræset det og tilslut sået græs i stykket. Det blev rigtig godt 

og vi har kun fået positive reaktioner. Knud har indført kvalitet kontrol på vandværket, det er et 



skema hvor vi har en liste over de ting Knud skal gå igennem når han er på vandværket. 

Vandværket er også blevet delt op i røde og grønne zoner, det betyder lidt i forhold til hvad man 

må og ikke må når man opholder/ arbejder i områderne. Vi har haft en enkel vandmåler der er 

blevet skiftet (frostsprækket). Der er blevet lavet et større arbejde vedrørende udskiftning af 3 stk 

stophaner på Sinding Hedevej. Vi kunne ikke lukke for dem og da de sidder som hovedhaner så er 

det rimelig vigtig at de virker. Det var Martin Poulsen og Kragelund Vvs der fik til opgave at lave 

arbejdet. Det gik fint, under arbejdet fandt man stophane under jorden, så den er også blevet ført 

op til terræn. Vi har fået en ny kunde på Stenholtvej 11 (jagthytte) ikke en forbruger der bruger 

det store, men vi besluttet at det var en god ide at få den med, så forsyningen nettet er kommet 

længer ud af Stenholtvej, med henblik på nye kunder. Udgiften på arbejdet gik næsten op med 

tilslutning bidraget, så vi er godt tilfredse med at vi har fået ny kunde. Telka og Kragelund Vvs stod 

får arbejdet. Vi har ikke lavet de ting som vi havde i tankede omkring renovering af vandværks 

bygningen, samt udskiftning af måler i land områderne, så vi må se om vi får det gjort i år. Det er 

ikke noget, som ikke kan vente. Igennem året har vi overvågnet den ene boring. Det er den 

dobbelte boring(vest) som vi har, den er dårlig udført og okker hurtig til. Vi har fået den renset i 

2010 og 2012 og det er en stor udskrivning hver gang ca. 80.000 – 100.000 kr. få en rensning. Her i 

2015 er den bare blevet dårligere, hvis vi pumper med den i 15 min så falder vandspejlet med 

næste 20 m, hvis vi gør tilsvarende men boring (øst) så falder vandspejlet ½ m. Så vi skal ha gjort 

noget, vi kan rense igen, eller vi kan lave en ny boring. Vi synes at vi skal lave en ny boring, den 

koster ca. 300.000 kr. (Opgravning - Tilslutning - El - lukning af gamle boring). og det er selvfølgelig 

en stor investering, men på sigt, synes vi det kan svare sig.  

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

Vi har oppumpet fra 31-12-2014 til 31-12-2015 45,336m/3 (2165m/3 mindre en sidste år) Muligvis 

fordi svømmebadet er blevet lavt. 

Der er styr på aflæsninger og betalingerne. Vi har nogle gode forbruger. 

Fremtiden:  

Som sagt så skal vi finde ud af, om vi skal ha lavt en boring i år eller vi skal vente lidt. Vi er nok 

mest indstillet på at få lavt en ny i år. 

Vi har en del stophaner, som vi skal ha tegnet ind på vores kort i samarbejde med thivllum, men vi 

venter lidt da vi har en lille opgave på Kragelundvej 39/41. To ejendomme med samme stophane, 

stophanen sidder på Kragelund Møllevej. Vi skal ha lavt en ny stophane og en ny jordledning. 

 Renovering af vandværksbygningen, udskiftning af vandmåler i landzoner. 

Vi har også nogle forhåbninger om nye kunde (Hallen) 

 



Spørgsmål:  

Der er var ingen spørgsmål. 

Punkt 3. 

Kassernes fremlæggelse af årsregnskabet. Karin gennemgik regnskabet, der var ikke noget at 

komme efter. Der blev stillet spørgsmål om hvordan man var kommet frem til det beløbet, den 

nye forbruger skulle betale for at blive tilkoblet vandværket. Formanden og vandværks bestyreren 

forklarede at det kom fra takstbladet og man fortalte lidt om hvordan vi var kommet frem til 

beløbende, både for forbruger i landzonen og byzonen. Det er regnet ud fra en ca. pris på arbejdet 

og rør, der skal bruges for at få alle de forbruger der ligger inden for kragelund vandværks 

forsyningsområde tilkoblet.    

Punk 4. 

Budget for det kommende år. Budget blev gennemgået, der var ikke de store  

 

Punkt 5. 

Der var ingen indkommen forslag  

Punkt 6.  

Knud Erik Andersen og Ole Gerlich fik genvalg til bestyrelsen 

Arnfred Andersen og Ole Saabye fik genvalg som suppleanter til bestyrelsen 

 

Punkt 7.  

Kjeld B Jacobsen fik genvalg som bilagskontrollant. 

 

Punkt 8. 

Der blev snakket om den nye hal og hvordan den kom til at ligge. Hvordan tilslutning skulle laves og hvad 

det kom til at koste. Der blev også diskutere, hvor og hvordan den nye boring kunne laves. Snakken var fin 

der blev også snakken en del om udviklingen i byen, men der blev selvfølgelig ikke vedtaget noget. 

Formanden afsluttet mødet og takkede for god ro og orden. Og bød på en forfriskning og en bid brød til de 

fremmødte. 

 


