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Generalforsamling Trend Vandværk 

14. maj 2022 

88 adresser var repræsenteret og 146 medlemmer 

1. Valg af dirigent: 

• Christian Haldrup 

• Generalforsamling er lovligt varslet, jf. vedtægter. 

2. Beretning om det forløbne år: 

• Formanden gennemgik året der er gået og følgende punkter blev berørt: 

• Ny bestyrelse etableret og vi har fået etableret ny forretningsorden, og nye 

arbejdsrutiner.  

- Vi har fået fastsat bestyrelsens fremtidige opgaver og besluttet at bestyrelsens tager 

sig af de strategiske og de taktiske opgaver, men at de operationelle opgaver vedr. den 

daglige drift outsources til partnere.  

- Vi har fået lavet et årshjul ”aktivitetsoversigt” med ansvarlig for alle faste aktiviteter i 

bestyrelsen.  

- Vi har fået lavet ny betalingsprocedure, hvor alle fakturaer godkendes af formand og 

kasserer.  

- Vi afholder bestyrelses møder på Trend kro.  

- Administrative opgaver hvor vi har lavet aftale med Regnskabskontor Nord, ved Frank 

Damgaard Kristensen. Regnskabskontoret forestår fremover alle henvendelser vedr. 

afregning, aconto betalinger, flyttemeddelelser, bogføring etc. Kontakt oplysninger står 

på vores hjemmeside. 

- Tekniske og driftsmæssige opgaver, hvor vi har lavet aftale med Overlade VVS ved 

Brian Hald. Overlade VVS. Overlade VVS står fremover for den daglige drift af 

vandværket, herunder udbedring af uforudsete driftsforstyrelser.  Kontakt oplysninger 

vil komme til at stå på vores hjemmeside. 

- Vi har opdateret hjemmeside, og der er lavet aftale med Web – koncept om fremtidig 

design og vedligehold. 

- Vi har lavet aftale med Blue Idea hvor vi har mulighed for at sende SMS besked til 

forbrugerne ved driftstop, beskeder etc. Man kan tilmelde sig SMS på hjemmesiden. 
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- Driftsstatus: 

Antal forbrugere:  895  

Udpumpet vand:  34.395 m3. 

Leveret vand:  31.909 m3. 

Spild:   2.486 m3. (7,23 %) – (10% er maks. Spild før ekstra afgift) 

- I de efterfølgende år forventes det at der skal igangsættes en række vedligeholdelses 

og udskiftnings opgaver omkring sandfiltrene på vandværket, på ledningsnet omkring 

hovedhaner, stophaner og sammenføjninger.  

De forventede investeringer, forventes ikke at ændre på vores priser, da vi har 

indestående på ca. 2,3 mil. kr. på konti i de 3 banker vi bruger. Se i øvrigt noter vedr. 

prissammenligning bagest i referat. 

 

Beretningen godkendes enstemmigt. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

• Formanden gennemgik regnskabs hovedtal: (regnskab udsendt med indkaldelsen) 

- Årsrapporten er godkendt uden bemærkninger den 12-03-2022.  

Resultat opgørelsen: årsresultat 0 kr.  

Nettoomsætning med overdækning:  485.791 kr. 

Produktionsomkostninger:   133.759 kr. 

Dækningsbidrag:    352.032 kr.      

Adm. + kapacitets omkostninger:  299.450 kr. 

Resultat for nedskrivning og renter:    52.582 kr.  

Afskrivninger:       31.921 kr. 

Resultat af primær drift:     20.661 kr.  

Renter:       20.661 kr.  

Årets resultat:                 0 kr.  

 

Regnskab godkendes enstemmigt. 

 

4. Budget og takstblad for det kommende år: 

 

• Formand fremlagde budget og takstblad for det kommende år. 

- Takstblad fastholdes fra 2021 

- Budget 2022 blev fremlagt, forventet resultat -80.000 kr. Der budgetteres med 

underskud, da der i år er flere dobbelt poster pga. skrift til eksterne leverandører. 
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Derudover er der flere vedligeholdelsesopgaver der ikke indgår i anlægsbudgettet.  

- Forventninger til investeringsbudget blev fremlagt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

• Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet med at gennemgå vores vedtægter, på den 

baggrund ønsker bestyrelsen mandat til at påbegynde arbejdet med at ændre vores 

selskabsform fra I/S ”Interessent selskab” til A.M.B.A ”andelsselskaber med begrænset 

ansvar” 

Bestyrelsen fik mandat til at arbejde forberede selskabs ændring til 

generalforsamling i 2023. 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 

• Bestyrelses medlemmer, på valg er:  

- Keld Erik Andersen (ønsker genvalg) 

- Niels Peter Hougaard (ønsker genvalg)  

Begge kandidater blev genvalgt. 

 

• Suppleanter på valg er: 

- Jørn Bloch 

- Rasmus Rønnow Juul 

Jørn Bloch blev genvalgt  

Anders Christian Nielsen blev nyvalgt. 

 

7. Valg af revisor: 

• Revisor på valg er: 

- Beierholm (ønsker genvalg) 

Beierholm blev genvalgt 

 

8. Eventuelt, følgende punkter blev drøftet: 

• Findes der en mulighed for at downloade app, så evt. vandspild kunne opdages / 

registreres.  

Punkt undersøges og der gives svar på hjemmeside. 

• Mulighed for at Overlade VVS kontakt oplysninger kan komme på hjemmesiden. 

Kontakt oplysninger lægges på hjemmesiden, så hurtig som muligt. 
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• Forbruger data som sendes til Vesthimmerlands Kommune, andre vandværker får 

betaling for disse data, får Trend vandværk også dette? 

Bestyrelsen undersøger vores aftaler med kommunen. 

• Effektiv placering af stophane / vandmålere vil kunne reducere vandværkets spild. 

Punkt behandles i bestyrelsen og fremtidig placerings principper vedtages. 

• Brugen af brandhaner er reduceret i forhold til tidligere, og da brandhaner samtidig 

udgør en risiko for vandkvalitet, forslås det undersøgt om der er mulighed for evt. 

sletning af antallet af brandhaner i Trend Vandværks forsyningsområde. 

Punkt undersøges og behandles af bestyrelsen, svar gives på vores hjemmeside.  

• Vandforsyningssikkerhed, hvordan sikrer Trend Vand for vandkvaliteten fremover? 

Vandkvaliteten i Trend Vandværk er god og alle der er ingen kendte overskridelser på 

vores vand, vandkvalitets analyser ligger på vores hjemmeside. Lige som alle andre 

vandværker, skal Trend Vandværk sammen med kommunen gennemgå vores 

indvindingsopland for evt. risici. Bestyrelsen undersøger hvad status er ved 

Vesthimmerlands kommune.  

• Kortlægning af ledningsnet: 

Vores ledningsnet er kortlagt i LER ”ledningsregistrering” men der er en række fejl på 

det. Vores plan er at få det opdateret, samt få installeret flere hovedventiler, så vi kan 

lukke enkelte vejafsnit af i stedet for hele vandværket.  

 

 

Dirigent:___________________________ 

 

 

 

Formand:___________________________  Kasserer:____________________________ 

 

 

Næstformand: _______________________ Bestyr: ______________________________ 

 

 

Bestyr: _____________________________  

 

 

 

 



 

 Side 5 af 5 

Prissammenligning 

 
 


