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Referat fra 
 

Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. 
 

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30 på Frøslev Kro 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent.  
 
2. Bestyrelsens beretning.  
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.  
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 
6. Godkendelse af sammenlægning/overtagelse af anden vandforsyning. 
 
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  
 
8. Valg af revisorer.  
 
9. Eventuelt.  
 
På valg til bestyrelsen er Jeppe B. Jørgensen, Monika Jensen og Børge V. Nielsen.  
På valg er tillige suppleanterne Jes Petersen og Karsten Paulsen samt revisionsfirmaet 
Sønderjyllands Revision.  
Efter afholdelse af generalforsamlingen er vandværket vært ved en Pariserbøf. 
 
 
Fremmødte: 47 personer, hvoraf 40 var stemmeberettigede. 
 
Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen til de andelshavere, der var mødt op 
til den 15. ordinære generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. 
 
En særlig velkomst til Statsaut. Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision 
samt repræsentanter fra Holbøl, Kollund, Fårhus og Bov vandværker, som er vore 
samarbejdspartnere. 
Velkommen tillige til Frøslev Mandskor, der i år vil underholde os med nogle danske 
sange, som vi alle må synge med på. Næsten samtlige medlemmer af mandskoret er 
tillige andelshavere. 
 
Også velkommen til vandværkets medarbejdere:  Henning Hansen, Uwe Nissen og 
Allan Jørgensen samt tidligere medarbejder Svend Nielsen. 
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Rent praktisk oplyste Jeppe B. Jørgensen derefter, at der står øl og vand på bordene til 
fri afbenyttelse og senere på aftenen serveres en pariserbøf på vandværkets regning. 
 
Generalforsamlingen indledtes derefter med fællessang af: Det er så køhnt, det er så 
dejle. 
 
Herefter gik vi over til dagsordenen. 
 

Ad. 1 Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog andelshaver Iver H. Ottosen. 
 
Iver H. Ottosen blev enstemmigt valgt til dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig og dermed lovlig 
indvarslet ved annonce i Ugeavisen Bov Avis den 5. marts og 19. marts 2019. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.  Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Godkendelse af sammenlægning/overtagelse af anden vandforsyning. 
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af revisorer. 
9. Eventuelt. 
 
Protokolfører: Monika Jensen 
 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden Jeppe B. Jørgensen: 
  

 Vandværket har afsluttet sit 15. regnskabsår som forbrugerejet andelsselskab. 
 Padborg Vandværk har i 2018 fortsat arbejdet med udskiftningen af samtlige 

vandmålere til elektroniske vandmålere, der kan fjernaflæses. 
Vi har i 2018 anskaffet 526 stk. 3/4” Kamstrup vandmålere samt enkelte 1” 
målere. 
Udskiftning af vandmålere er i 2018 især udført i Bov-området. 
Udskiftning af vandmålere vil blive afsluttet i 2019. 
Padborg Vandværk udfører med eget personale selv alle målerskift. 

 Der planlægges nu opført et stort biogasanlæg i den nordlige del af Kliplevs 
industriområde, hvortil Padborg Vandværk har forsyningspligten. 
For at kunne levere tilstrækkelig med vand til et sprinkleranlæg til brandsikring af 
dette biogasanlæg, er det nødvendigt at etablere yderlige en Ø160 mm 
ringforbindelse over en strækning på ca. 5 km fra Bjerndrup til Vejbæk. 
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Etablering af denne ringforbindelse har Padborg Vandværk valgt at opdele i 3 
etaper, hvoraf 2. etape er etableret i 2018. 
Der er i 2018 nedlagt 2.510 meter Ø 160 mm PVC-rør på strækningen 

 Padborg Vandværk har i 2018 etableret vandforsyning til et mindre boligområde 
på 8 parcelhusgrunde ved Lyreskoven i Bov. 
Arbejdet blev udført i et samarbejde med Padborg Fjernvarme, idet vandværket 
udførte opgravning til både fjernvarmeledning og vandledning i fælles udgravning, 
medens fjernvarmeselskabet udførte opfyldning og slutretablering. 

 Omkring en del af vandværket ved Vejbækvej har der siden værket blev bygget i 
1999 været grusbelægning med perlegrus i overfladen. 
Da der på vandværksarealer ikke må benyttes giftsprøjtning, blev det mere og 
mere vanskeligt at holde dette areal rent for ukrudt. 
Det blev derfor besluttet at udskifte denne grusbelægning på ca. 300 m2, med 
græsarmeringssten. 
Padborg Vandværk udførte med eget personale selv hovedparten af arbejdet med 
afrømning og bortkørsel af den gamle grusbelægning samt afretning og lægning af 
græsarmeringsstenene. 

 Padborg Vandværk har i 2018 haft 6 brud på sit ledningsanlæg. 
Dette er dobbelt så mange som i 2017, men dog langt fra gennemsnittet for hele 
landet. 
Der er nu en samlet længde af hovedledninger og forsyningsledninger på 212 km. 
Fra regnskabsåret 2017 skal vi indberette oplysninger om antal ledningsbrud og 
hvor længe, vi i gennemsnit har haft lukket for vandet til forbrugerne. 
De 6 ledningsbrud i 2018 har samlet medført lukning til 54 ejendomme i ½ – 3 
timer. 
Dette giver for samtlige ejendomme en gennemsnitlig lukketid i 2018 på 1,66 
minutter og 0,0283 ledningsbrud pr. km ledningsnet. 
Det kan oplyses, at gennemsnittet for hele landet i 2017 var en gennemsnitlig 
lukketid på 16 minutter og 0,8 ledningsbrud pr. km ledningsnet. 
Vandværkets ledningstab har i 2018 været på 2,18 %, hvilket også er et meget lavt 
tab med et landsgennemsnit på 6 %. 

 Padborg Vandværk har i 2018 indgået samarbejdsaftale med yderligere 1 
vandværk, så vi nu har samarbejdsaftaler med i alt 5 vandværker. 
Med Holbøl Vandværk har vi i 2018 indgået aftale om udskiftning af mere end 
300 vandmålere til Kamstrup-målere. 
For Hokkerup Vandværk mangler vi nu kun udskiftning af 12 målere. 

 Padborg Vandværk administrerer og aflæser nu næsten 4.200 stk. vandmålere. 
Når de første elektroniske vandmålere bliver 9 år gamle, vil vi skulle udskifte et 
lille antal, som da skal sendes til statistisk kontrol efter Sikkerhedsstyrelsens 
regler. 
Dette skal gøres for at forbrugerne kan være sikre på, at målerne tæller korrekt. 
Reglerne for målerkontrol blev i 2018 ændret. 
Vi skulle tidligere kontrollere målerne hvert 6. år, men dette blev ændret til hvert 
9. år. Derved skal der i de nye måleres levetid på forventet 15 år kun udføres 
statistisk kontrol én gang imod tidligere 2 gange. 
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 Padborg Vandværk har i 2018 haft et økonomisk godt år, hvorfor bestyrelsen har 
besluttet at nedsætte m3-prisen fra 4,00 kr. til 3,60 kr. 
Der er her tale om en rigtig prisnedsættelse, og ikke som hos Arwos, der har 
sænket m3-prisen til 4,00 kr., men samtidig hævet den årlige faste afgift til 
1.125,00 kr., så alle forbrugere med et årligt forbrug på under 475 m3 samlet får 
højere priser. 

 Padborg Vandværk har siden 2011 sin egen hjemmeside. 
På adressen WWW.Padborgvand.dk. Bestyrelsen erindrer om, at man kan hente 
mange værdifulde oplysninger om vandværket på hjemmesiden. 

 Vandværket har i 1. halvår 2018 fået analyseret vandet i henhold til de gældende 
bestemmelser om analysehyppighed og diverse sporestoffer. 
Der er på hver af værkerne udtaget og analyseret 1 udvidet kontrol. 
Derudover er der analyseret 3 begrænsede prøver fordelt i vores forsy-
ningsområde. 
Ligeledes er der på hver af værkerne foretaget 1 boringskontrol i 2018. 
Samtlige analyser viser, at vandkvaliteten i forsyningsområdet er i orden, og på 
pesticidområdet er der end ikke konstateret spor af pesticider. 
Der kom i 2018 nye bestemmelser for prøvetagning og analysering deraf. 
Vi anmodede vandværkets laboratorium om tilbud på de nye vandanalyser, men 
på grund af problemer med modtagelse af mails i en periode, fik vi først kendskab 
til dette tilbud sidst på året. 
Vi fik derfor ikke udtaget og analyseret vandprøver i 2. halvår af 2018. 

 Padborg Vandværk har ud over problemer med at modtage mails, tillige haft 
problemer med vandværkets IT-server og backup dertil. 
Dertil kom, at C5-regnskabssystemet fra Microsoft ikke længere opdateres efter 1. 
januar 2019. 
For at løse disse problemer måtte vi hurtigt finde en anden løsning. 
Valget faldt på UniConta regnskabssystem og en cloud-løsning til øvrigt IT. 
Med den nye cloud-løsning fik vi samtidig ”sikker mail”, der fra 1. januar 2019 er 
et krav for alle virksomheder – herunder samtlige vandværker uanset størrelse. 

 De danske vandselskaber har i 2017 tabt 2 prøvesager vedr. skat i Landsretten. 
Disse afgørelser blev i 2018 anket til Højesteret. 
Højesteret gav de danske vandselskaber medhold, og hjemviste sagen til fornyet 
behandling hos skat. 
Afgørelsen hos Højesteret betyder, at vandselskaberne, der er omfattet af 
Vandsektorloven, samlet forventes at spare ca. 36 milliarder kr. i skat. 
Betegnelsen vandselskaber er en fælles betegnelse for vandværker og 
spildevandsselskaber. 
Vandsektorloven blev indført for at sikre forbrugerne lavere udgifter til vand og 
vandafledning, men med Skats afvisning af afskrivning på gamle investeringer, 
ville forbrugerne uden afgørelsen i Højesteret, have betydet langt højere udgifter 
til vand og vandafledning for forbrugerne fremover. 

 Bestyrelsen har i 2018 afholdt 3 bestyrelsesmøder. 
Et fast punkt på disse møder er forelæggelse af regnskabsrapport, så bestyrelsen 
hele tiden kan følge vandværkets økonomiske stilling. 
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Et af de planlagte bestyrelsesmøder blev aflyst, fordi vi faktisk ikke havde punkter 
til behandling, hvorfor den skriftlige meddelelse om aflysningen blev ledsaget en 
regnskabsrapport. 

 Padborg Vandværks fremtid. 
 På grund af mere og mere kompliceret lovgivning bliver det stadig mere 

vanskeligt at klare kravene til vandværkernes administration. 
For de mindre vandværker giver det et stort pres på bestyrelserne og tillige en 
økonomisk belastning. 
Vi må derfor påregne, at der i de kommende år vil komme mange 
sammenlægninger af vandværker. 

 Padborg Vandværk vil på sigt komme under økonomisk pres på grund af de 
indførte økonomiske rammer, men da begge værker og hele vores ledningsnet er 
godt vedligeholdt, mener vi dog, at vi med få nedskæringer på driften kan 
overholde prisloftet uden, at det vil gå ud over forsyningssikkerheden. 

 Sluttelig vil jeg også i år sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og sagligt 
samarbejde i det forløbne år. 
Der skal også lyde en tak til medarbejderne og administrator for veludført arbejde 
og et godt samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år. 
 

Dirigenten satte derpå beretningen til debat, men der kom dog ingen spørgsmål eller 
kommentarer til beretningen. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt af de stemmeberettigede andelshavere. 
 

Ad 3)  Claus Thomsen gennemgår påtegningen som fylder 2½ side. Side 6 er der 
beskrevet hvad virksomheden har af aktiviteter. Underskud i 2018 tkr. -1.558 
og forventningen for 2019 er tkr. -2.682. 
Børge Nielsen gennemgik driftsregnskabet for 2018.  
Hvorefter Claus Thomsen efterfølgende gennemgik skatteberegning og status. 
 
Regnskabet blev godkendt af de stemmeberettigede andelshavere. 
 

Ad 4)  Administrator Børge Nielsen fremlagde budgettet for 2019. 
 
 Flemming Jørgensen: Hvorfor bliver vandprisen nedsat, når der er underskud? 
 
 Børge Nielsen svarer: Det er lovbefalet underskud, da der ikke er tilladt at 

opbygge et overskud. I åbningsbalancen til Prisloftet blev alle aktiver prissat ud 
fra enhedspriser udmeldt fra Konkurrencestyrelsen. Disse enhedspriser var alt 
for høje, men skulle anvendes. Underskuddet er derfor blot et udtryk for, at vi 
langsomt kommer ned på det rette niveau igen. 

 
 Budgettet blev enstemmigt godkendt. 




