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Referat af ordinær generalforsamling, 08.09.2020: 

 
• Onsdag den 08.09.2020 kl. 19 Skørping Idrætshal, mødelokaler ved cafeteria.  

 
Deltagere: 
15 fremmødte interessenter inkl. Bestyrelsen. 
3 interessanter medbragte en gyldig fuldmagt. 
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1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lars Boye (LB) som dirigent, (LB) valgt ved applaus. 
(LB) takkede for valget og konstaterede at oprindelig annonceret generalforsamling 
den 17.03.2020 var aflyst grundet Corona og ny generalforsamlingen var lovligt vars-
let i Rold Skov bladet. 

2 Beretning om det forløbne år 2019 

Årsberetning fremlagt ved formand for Skørping vandværks bestyrelse Christian S. 
Schmidt (CSS) 
Årsberetning er tilgængelig på vandværkets hjemmeside. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen: 
1. Er der stadig ikke indgået aftale med Rebild vand og spildevand omkring ud-

veksling af måleraflæsninger? 
Svar: Nej, Rebild vand- og spildevand vil kun indgå samlet aftale med alle vandvær-
ker. Et vandværk vil ikke tilslutte sig aftalen. I takt med at vi overgår til elektroniske 
målere undgår forbrugere at skulle indmelde dobbeltaflæsninger til de to forsynings-
selskaber. 
 
Beretningen blev godkendt ved applaus 

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Årsrapport 2019 udleveret til de fremmødte 
Kasserer Thomas Vestergaard (TV) gennemgik Resultatopgørelse, balance og drifts-
regnskab. 
 
 Spørgsmål fra forsamlingen: 
 1. Hvad dækker ”Kompensation” over jf. Note 5? 
 Svar: Det er kompensation til en lodsejer for ikke at udbrede spildevandsslam på 
dyrkningsarealer. Udbredning af spildevandsslam tillades ikke længere og kompensa-
tionsaftalen er derfor opsagt. 
 
2. Hvorfor er udgift til møder og generalforsamling jf. Note 4? fordoblet i forhold 
til 2018  
Svar: Bestyrelsen har haft øget mødeaktivitet, dels grundet forureningstrusler på 
drikkevandet og dels omkring vores nye kildeplads. Bestyrelsen har endvidere som 
noget nyt i 2019 brugt en lørdag på en strategidag, hvor vandværkets langsigtede 
mål og visioner er drøftet. Bestyrelsen får en pizza og en øl/vand til bestyrelsesmøder. 
 
Regnskab godkendt ved applaus. 

4 Budget for det kommende år forelægges 

Regnskabstal 2019 og budget 2020 gennemgået. 
 
Budget godkendt med applaus. 
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5 Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg: Casper B. Mejer (CSM), Glenn Olsen (GO) og Thomas Vestergaard (TV). 
Alle modtager genvalg. Ingen modkandidater. 
(CSM), (GO) og (TV) genvalgt med applaus. 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
Helle Guesdon nyvalgt som suppleant 
Rasmus Winther genvalgt som suppleant 
 
Der var ikke andre kandidater. 
 
De to kandidater valgt med applaus. 

7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Revisor Ove Jørn stopper efter lang og tro tjeneste. 
Kalle Vestergaard valgt som ny revisor med applaus. 
Johan Rafaelsen genvalgt som revisorsuppleant med applaus. 

8 Eventuelt 

Caper Meyer (CM) redegjorde for vandværkets arbejde med en kildeplads ved Fræer.  
En undersøgelsesboring og en pejleboring er etableret og Niras har udarbejdet an-
modning om ekspropriationsvilje til Rebild Kommune angående indvindsboringer.  
Kort med placering af kildeplads samt foreløbig aktivitetsplan er indarbejdet i årsbe-
retning, som er tilgængelig på vandværkets hjemmeside. 

  
Dirigenten afsluttede den ordinære generalforsamling.  

 
 
Bestyrelseskonstituering 
I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Formand: Christian S. Schmidt 
Næstformand: Casper Birkmose Mejer 
Sekretær: Jesper Hannibalsen 
Kasser: Thomas Vestergaard 
Mening medlem: Glenn Olsen 
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