
 

Man har et standpunkt – til man tager et nyt 
For længst afdøde statsminister Jens Otto Krag (15/9 1014 – 22/6 1978), afleverede denne nu 

udødelige sætning. Sætningen kom i Ekstra Bladet efter folketingsvalget i 1966. 

 

Tekst og billede, N.M. Schaiffel-Nielsen 

 

Randbøldal. Under generalforsamlingen i Randbøldal Vandværk fik ovennævnte sætning pludse-

lig gyldighed. Under valg til bestyrelsen var det sådan, at formanden Helle Jacobsen genopstillede. 

Kurt Danielsen trådte ud af bestyrelsen, og Valgren Jochumsen havde sagt ja til at lade sig vælger 

ind i bestyrelsen. Pludselig fortrød Kurt Danielsen sin beslutning og stillede alligevel op. Helle 

Jacobsen havde oprindeligt besluttet at forlade bestyrelsen. Det kunne nu pludselig lade sig gøre 

ved at Valgren Jochumsen blev valgt til bestyrelsen. Det helt fantastiske ved denne røren rundt i 

gryden var, at generalforsamlingen faktisk konstituerede bestyrelsen. Den så herefter således ud, 

-Valgren Jochumsen, formand, Dorthe Grøn, bestyrelsesmedlem med den opgave at videreføre 

Herluf Sørensens ”forkælelse” af vanværkets medlemmer. Kurt Danielsen fortsætter med at være 

teknisk ekspert på vandværket. 

Alle de øvrige valg under dagsordenens punkt fire var genvalg. 

 

Og så til selve generalforsamlingen 

Formand Helle Jacobsen bød velkommen og foreslog Ib Jensen som dirigent. Han blev valgt uden 

Bestyrelsesmedlem, Dorthe Grøn, overrækker her vin og blomster samt en varm tak til afgående 

forman, Helle Jacobsen. 



modkandidat, takkede for valget og gav ordet tilbage til formanden. Hun aflagde så det hun ikke 

vidste, ville blive hendes sidste beretning. 

-Hun var glad for at man havde lagt generalforsamlingen i forlængelse af Borgerforeningens fæl-

lesspisning. Hun fortsatte, -Endnu engang er det en fornøjelse at kunne berette, at vi har et velfun-

gerende vandværk. I hele 2016 har vi ikke haft nogen lækager. Vi er blevet færdige med at udskif-

te vandmålerne syd for åen. Vi har lagt en logbog ud, hvor man kan følge livets gang i vandvær-

ket. 

-Vandovervågningen har 

fungeret fint. Vi har i 

2016 pumpet 17.318 m³ 

op det er kun 26 m³ mere 

end vi har udfaktureret. 

Hun sluttede sin beretning 

med at opfordre til, at der 

i fremtiden vil være flere 

som vil gå ind i arbejdet 

omkring vandværket. 

 

Teknikken 

Kurt Danielsen sagde at 

det var overraskende at 

kunne fortælle, hvor lidt 

der var sket. Bruddet på 

røret ud for Rodalvej 14 

skyldtes efter hans me-

ning, at en sætning i vejen 

havde fået støbejernrørene 

til at knække. 

 

 Økonomien 

Formanden kunne fortæl-

le, at økonomien er i or-

den. Hvis der blandt læ-

serne er nogen der ønsker 

indsigt, så skal man på 

Google gå ind på Rand-

bøldal Vandelværk og der 

få en syv sider lang rede-

gørelse for, at Randbøldal 

Vandværk er en sund for-

retning. 

 

Ingen forslag 

Vanen tro var der ingen 

forslag sendt til bestyrel-

sen. Under punktet eventu-

elt sænkede tavsheden sig over forsamlingen. Ib Jensen kunne takke for god ro og orden og give 

ordet tilbage til den nu afgåede formand. Om Dorthe er synsk vides ikke. Men hun havde en flot 

buket blomster med til den afgåede formand, og sagde tak for samarbejdet gennem fire år. 

 

 

 

Formand Helle Jacobsen før hun var klar over, at hun skulle aflægge 

sin sidste beretning, som ses på bordet. Hun ktil at opleve en general-

forsamling, hvis udfald hun troede hun kendte, sådan gik det som be-

kendt ikke. 


