Generalforsamling 2021
Ordinær generalforsamling blev afholdt onsdag den 09-06-2021 kl. 19:00 i laden på Romdrupvej
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1.Valg af dirigent:
Formand Søren K Jensen bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, men at den blev afholdt senere end normalt pga. forsamlingsforbud jfr. Corona.
Søren K Jensen blev valgt som dirigent

2.Formandens beretning:
Vi har ikke haft reparationer på ledningsnettet i det forgangne år, dog har der dog været en
reparation på selve vandværket. Vandspildet ligger en smule på den forkerte side af de tilladte 10
%, og det er selvfølgeligt noget vi følger nøje.
Vores Nitrat indhold i vandet ligger på 37 mg/l, og stiger det til 40 mg/l skal vi have en plan for,
hvordan vi får nitrat indholdet nedbragt. Vi er koblet sammen med Klarup vandværk i dag, og kan
derfor hurtigt reagere, hvis vi får behov for det.
Bestyrelsen har brugt det forgangne år på at undersøge forskellige scenarier for, hvordan vi
fremadrettet sikrer rent drikkevand til byens borgere (se pkt.4)
Formandens beretning blev godkendt.

3.Kassereren fremlægger Regnskab:
Regnskab blev omdelt til deltagerne.
Kassereren fremlagde regnskabet og fremhævede de væsentlige tal i årsregnskabet. Vi har ikke
haft de store udgifter til reparation og vandanalyser i 2020, årets resultat skal være 0,- med et
netto overskud ( overdækning) på ca. 41.000, Kassererens beretning blev godkendt.

4. Debat om fremtiden for Romdrup vandværk:
Bestyrelsen har taget udgangspunkt i 3 forskellige scenarier:
1. Fortsætte som selvstændigt vandværk med udskiftning af dele af ledningsnet og
opdatering af boring.
2. Forsætte som selvstændig vandværk med køb af vand fra Klarup Vandværk
gennem eksisterende rørledning.
3. Nedlægning af Romdrup Vandværk og fremover være en del af Klarup Vandværk.

Det udviklede sig til en maraton aften, hvor alle fremmødte blev hørt og fik givet deres mening til
kende. Generalforsamlingen blev enige om at rent drikkevand må være den væsentligste grund til
den endelige beslutning.
Efter lang tids diskussion blev generalforsamlingen enige om at lave en afstemning om følgende:
A: Dialog med og præcisering af tilbud fra Klarup Vandværk om en overtagelse af Romdrup
vandværk.
B: Der investeres ca. 65.000 kr. i undersøgelse af vandkvaliteten ved den eksisterende boring med
henblik på at fortsætte som selvstændigt vandværk.

Afstemningen gav følgende resultat, 6 stemte for forslag A og 8 stemte for forslag B
Bestyrelsen gennemfører aktiviteterne og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling når B
er afklaret.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Søren K Jensen og Morten Christensen blev begge genvalgt.

6. Valg af bestyrelses sup. Samt 2 revisorer og en revisor sup.
Bestyrelses sup. Rene Schou blev valgt (ikke bekræfte)
Revisorer, Anders Nielsen og Johannes Thorhauge blev valgt
Revisor sup. Keld Pedersen, Svends have.

7 Evt.
Fortsat god dialog om Romdrup vandværks fremtid.

