
Lee Vandværk A.m.b.a. - Referat fra generalforsamling 

1 

 

den 15. marts 2022 i Lee Kultur og Beboerhus 

Referent: Thomas Grønning 

 

Valg af dirigent 

Dirigent: Erik Rasmussen – Dirigenten blev enstemmigt valgt. 

 

Bestyrelsens beretning for 2021 ved Preben Jakobsen & Thomas Grønning 

 

Status 

I 2021 er det udpumpet 34.809 m3 mod 30.718 m3 i 2020. Der er i 2021 solgt 33.204 m3 mod 

31.902 m3 i 2020.  

 

Vandtabet er for 2021 er 4,8 % mod -5,1 % i 2020. 

  

Der ikke kommet nye kunde/tilslutning til 2021 så vi er i dag stadig 151 medlemmer. 

 

Fremtid for Lee Vandværk 

Bestyrelsen har opstillet 4 scenarier, baseret på de 2 løsninger som blev bestemt ved sidste 

generalforsamling. 

  

Præsentation af de 4 undersøgelser: 

1. Ny kildeplads til Lee Vandværk 

2. Sammenlægning med Viborg Vand 

3. Sammenlægning med Mammen Vandværk 

4. Sammenlægning med Bjerringbro Vandværk 

  

Note! Se præsentation 

  

Spørgsmål fra deltagere:  

Scenarie 1: Ingen spørgsmål 

Scenarie 2: Ingen spørgsmål 

Scenarie 3: Har Mammen samme problem med vandkvalitet. Nej ikke helt på samme niveau, men 

om det kommer ved man ikke. 

Scenarie 4: Gennemgang af overslag og tilslutning. 

Spørgsmål til hvorfor ikke beskytte og rense nuværende boring. Denne blev besluttet ikke at 

undersøge videre. 

  

Hvad med Hjorthede Vand - Er ikke set som relevant da de står med samme udfordringer som Lee 

mht. BNBO og grundvandssikring. Samtidig har de en udfordring mht. højt nitrat. 

  

Bestyrelsens beretninger blev godkendt. 

  

Afstemning om bestyrelsen skal gå videre med scenarie/løsning 4 – sammenlægning med 

Bjerringbro Vandværk). Afstemning blev enstemmigt vedtaget af alle fremmødte - Ingen er imod 

at gå videre med sammenlægning med Bjerringbro Vandværk. Beslutning er derfor vedtaget. 

 

Andelshavere skal derfor forvente et ekstratilslutningsbidrag på ca. 7.000-9000,- (baseret på 

overslag fra Bjerringbro Vandværk – der er risiko for det kan blive dyrere). Forvent betaling i 2022 

eller starten af 2023. Dette aftales i vilkår med Bjerringbro Vandværk. 
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Bestyrelsen arbejder derfor videre med en aftale med Bjerringbro Vandværk 

 

Finansiering: Forslag fra fremmødte er at hvis en tilslutning til Bjerringbro Vandværk koster under 

10.000 kr. pr. tilslutning – skal den betales af ejer kontakt. Men samtidig må bestyrelsen undersøge 

hvad der kan gøres hvis en ejer ikke har råd. Undersøg evt. kommunegaranti. Undersøg mulighed 

for tarif.  

  

Summering: Vi går efter en direkte betaling, men bestyrelsen undersøger en løsning for dem, som 

ikke måtte kunne betale beløbet. 

  

Afstemning: Enstemmigt vedtaget af alle fremmødte. Inden var imod. Beslutning er vedtaget. 

  

Aktiviteten i 2022 bliver forhandling og realisering af sammenlægningen med Bjerringbro 

Vandværk om de bedste betingelser for kunder/andelhavere ved Lee Vandværk. 

  

Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer 

Ingen bemærkninger fra revisorfirmaet Lars Olsen A/S 

Regnskab blev godkendt. 

  

Takster 

Kassereren præsenterede bestyrelsens ønske om at hæve vandtaksten pga. stigende elpris og filter 

fra 3,50 kr. til 5,00 kr. pr. m3 

 

Takstændringen blev enstemmigt godkendt af alle fremmødte. 

  

Fastsættelse af løn 

% af reallønnen fra Danmarks Statistiks Nettoprisindex er i 2021 steget 3,9 %. 

  

Løn for 2022 - forbliver uændret pga. situationen  

Formand:        16.900 kr. 

Kassereren:    16.900 kr. 

Gartner:          5.850 kr. 

  

Lønnen for 2021 blev godkendt 

  

Valg af kasserer 

På valg er Thomas Grønning.  

Ingen af de fremmødte ønskede at opstiller.  

Thomas blev genvalgt til kasserer. 

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Olav Maul og Peter Rasmussen.  

Ingen af de fremmødte ønskede at opstille.  

Olav blev genvalgt 

Peter blev genvalgt 

  

Valg af suppleant til bestyrelsen. 

På valg er Anette Hillestrøm.  

Anette Hillestrøm blev genvalgt. 
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Indkommende forslag. 

Der er ikke modtaget nogle forslag. 

Fra bestyrelsen: Annoncering for generalforsamling sker fremover kun på facebook, leeby.dk og 

lee-vand.dk pga. pris for annonce 

  

Forslaget afvist – Dette betyder at alle nuværende kunder skal betale den faktiske omkostning til 

annoncen i avisen i forbindelse med generalforsamlingen i 2022, da Lee Vandværk ikke eksistere 

efter 31-12-2022. Prisen bliver ca. 10-15 kr. pr. andelshaver. 

  

Eventuelt 

Hvad med vandværket, boring og grunde? 

Nabo kunne være interesseret i at købe bygninger og grund - hvis prisen er rimelig. 

Bestyrelsen aftaler med Bjerringbro Vandværk hvordan vi får den bedste aftale og derved bliver 

tilsluttet på den billigste måde med Bjerringbro. 

 

 

Referat underskrevet Lee den   __/__-2022         

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Preben Jakobsen Anders Mariussen Olav Maul 

Formand 

 

_____________________ _____________________ 

Peter Rasmussen Thomas Grønning 

 Kasserer 


