Referat fra Generalforsamling i Randbøldal Vandværk
mandag d. 28. juni 2021 kl. 19.30
på Randbøldal Camping.
Formand Valgren Jochumsen bød velkommen med den indledning, at Generalforsamlingen jo var
udsat grundet Corona, men næste Generalforsamling forventes afholdt til normal tid i marts
næste år.
1. Ib Jensen blev valgt til dirigent og undertegnede, Helle Jacobsen til referent.
Ib konstaterede, at der var sket rettidig varsling for Generalforsamlingen og gav ordet til
formanden.
2. Formandens beretning - der henvises til den fulde beretning som er bilagt referatet.
Fra beretningen fremhæves følgende:
Vedr. afsnit 2: Bestyrelsen har været inde på, hvorvidt der kan etableres automatisk
genstart ved strømafbrydelse. Hertil bemærkede Kurt Danielsen, at det ikke var tilladt at
lave automatisk genstart. Der var derudover almindelig enighed om, at det ikke tager lang
tid for at køre ned og genstarte.
Vedr. afsnit 3: Der blev gjort opmærksom på, at vi godt lige må give lidt tid til genetablering
ved vandafbrydelser inden vi kontakter bestyrelsen og andre.
Vedr. afsnit 8. Det skal fremhæves, at bestyrelsen har besluttet, at alle henvendelser vedr.
vandafbrydelser skal ske direkte til Randbøldal VVS (vagttelefon udenfor åbningstid), som
alligevel skal forestå opgaven. Man er velkommen til at skrive til bestyrelsen, men undlad
at ringe om vandafbrydelser. Kontaktoplysninger fremgår af vandværkets hjemmeside
www.randboeldal-vandvaerk.dk
Vedr. Afsnit 9. Det samme gælder for henvendelser vedr. regninger og aflæsninger. Disse
bedes rettet direkte til EDB-service. Kontaktoplysninger fremgår af vandværkets
hjemmeside www.randboeldal-vandvaerk.dk
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab 2020 og budget 2021
Formanden gennemgik regnskab og budget. Det skal bemærkes, at budget har været sat
for højt for 2020 (og 2021), idet der er foretaget en kontingentnedsættelse, som der ved
en fejl ikke var taget højde for.
Kurt Danielsen spurgte til telefon og internetgodtgørelser, hvortil svaret var, at det er de
sædvanlige takster.
Der har været to sager med manglende betaling. Det ene tab er fra et dødsbo og det andet
fra en fraflyttet.

Liv Thorbjørnsrød foreslog, at manglende betalinger indbringes til inkasso, men dertil var
bemærkningerne, at det er dyrt og tidskrævende, og man skal ikke forvente at få meget ud
af det.
Herluf foreslog, at der lukkes for vandet. I det ene tilfælde havde de dog selv kunnet åbne
for vandet igen.
Ved manglende betaling, så vil der blive lukket for vandet, og inkasso er også en mulighed.
Regnskab og budget blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen
5. Valg af bestyrelse og suppleant
Valgren Jochumsen blev genvalgt
Dorthe Grøn – var ikke på valg
Anders Hedeby Sørensen – var ikke på valg
Suppleant Eigil Sørensen blev genvalgt
6. Valg af revisorer
Knud Damgaard var ikke på valg
Peter Langfeldt blev genvalgt
7. Evt.
Liv Thorbjørnsrød spurgte til, at hendes vandmåler næsten var ulæselig, ligesom om, at
den ”ruster”. Det vil rettelig være nødvendigt med en udskiftning, hvis den ikke kan
aflæses, og det er vandværkets udgift.
Undertegnede spurgte om der var planer for udskiftning eller forbedringer. Der arbejdes
på en ny vandledning til Rodalvej. Anders nævnte, at de vil vurdere sagen yderligere, når
tilbud er indhentet.
Anders nævnte også, at de havde etableret en ny edb-løsning med login til en fælles server,
så alle i bestyrelsen nemt kan tilgå vandværkets oplysninger.
Undertegnede spurgte til, om der var lagt op til sammenlægning med andre vandværker,
evt. fra kommunens side, men det var der ikke.
Valgren afsluttede mødet, idet han oplyste, at det var bestemt, at Anders fortsætter som
formand, imens Valgren er bestyrelsesmedlem.
Randbøldal, den 30. juni 2021 – referent Helle Jacobsen

