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Ordinær generalforsamling onsdag den 16. september 2020 kl. 
19.30 i Strib forsamlingshus 
 
Deltagere fra bestyrelsen::  Michael Koborg, Anton Petersen, Palle Christensen, Kristian Madsen, Einar Rit-
terbusch, Jan Larsen og Bjarne Rasmusen 
 
 
 

Dagsorden:  
 
Formanden byder velkommen til de fremmødte og ser frem til en god debat og dialog Covid 19 har udsat 
afholdelse af generalforsamling fra marts til i dag. 

 
1. Kontrol af fremmødtes stemmeret. 

Antal fremmødte    21 personer 
Deltagere med stemmeret  20 andelshavere 
Antal fuldmagter   0 
Antal gæster   1 person (vores revisor Dorthe til teknisk bistand ifm. regnskab)  

 
2. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslå Henrik Poulsen som dirigent. Henrik blev valgt enstemmigt. 
 
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling har været annonceret i Melfar 
Posten den 2. september som der er rettidigt i forhold til vandværkets vedtægter. 
 
Dirigenten udpegede to stemmetællere som er Otto Lindskov og Lars Mullesgaard. 
 

3. Valg af protokolfører (referat) 
Bestyrelsen foreslå Kristian Madsen som protokolfører. Kristian Madsen blev valgt enstemmigt. 
 

4. Bestyrelsens beretning 
Formandens del af beretningen  
Konstituering: 
Efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig med Anton Pedersen som formand, Jan 
Larsen som næstformand og vandværksbestyrer, Palle Christensen som kasserer og Kristian Madsen 
som sekretær. Derudover består bestyrelsen af medlemmerne Einer Ritterbusch, Bjarne Rasmussen og 
Erik Christensen, som dog korttid efter trak sig fra bestyrelsen. I hans sted indtrådte suppleant Michael 
Koborg. 
 
Som de seneste 2 år har vi opdelt bestyrelsens beretning i en foreningsmæssig del, som formanden 
fremlægger, og en drifts del som Jan Larsen fremlægger. 
 
Min sidste beretning + mindre bestyrelse: 
Det her bliver den sidste beretning som jeg aflægger, idet jeg ikke genopstiller til bestyrelsen. Jeg synes 
nu, med den alder jeg har, at jeg med mine 32 år i bestyrelsen heraf 12 år som formand har gjort min 
pligt. 
 
For nogle år siden valgte bestyrelsen at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7, for at sikre et gli-
dende generationsskifte i bestyrelsen. Jeg fratræder som nævnt i år, og næste år stopper Palle Christen-
sen i bestyrelsen. Dermed er det bestyrelses opfattelse, at restbestyrelsen har en fornuftig alder til at ar-
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bejde videre med bestyrelsesarbejdet i mange år. Og derfor finder vi ikke at der er behov for at fastholde 
7 mand i bestyrelsen. En anden grund til at gå ned til 5 mands bestyrelse er, at bogføringen med hvad 
dertil hører bliver outsourcet til et anerkendt revisionsfirma. Det er den meget store del af arbejdet i besty-
relsen, som hidtil har været varetaget af Palle. I henhold til vores vedtægter, skal bestyrelsen bestå af fra 
5 til 7 medlemmer. Så det vil sige, at bestyrelsen reduceres i antal fra de nu 7 medlemmer til gældende 
fra i år til 6, og fra næste generalforsamling til 5 personer + 2 suppleanter. 
 
Afkalkning: 
Ellers har bestyrelsen stadig i årets løb – arbejdet med afkalkning af vandet. I Dalum vandværk – som 
skal levere vand til det nye supersygehus – arbejder de stadig med at få det anlæg, de har fået installeret, 
til at køre helt perfekt. Jeg har lige talt med deres projektansvarlige, som siger at der stadig er småæn-
dringer/tilpasninger, som skal gennemføres og afprøves. Til september regner han med at det hele kører 
som det skal. Som han sagde processen virker, men stadig småproblemer i driften som skal løses. 
 
Med den fokus der er på miljøet, er det væsentligt, at vi sikrer den procedure for afkalkning, som kan fore-
tages uden anvendelse af kemikalier. At det så samtidig med at være den bedste løsning for miljøet, til-
syneladende også er den billigste løsning, gør det vigtigt at afvente udfaldet af det, de har gang i i Dalum 
vandværk. 
 
Sidste år henlagde vi 2 mio. og i år yderligere 1 mio. til brug for installation af afkalkningsanlæg. Det er 
gjort, for at vi sikre økonomien til installationen af afkalkningsanlægget, men tjener samtidig til en fornuftig 
opbevaring af pengene, da bankerne – som i nok alle har hørt – begynder at beregne negative renter. De 
2 mio. som vi sidste år satte i en obligationspulje, har givet et afkast på 20.000 kroner – det første år. 
 
Vandforsyning: 
Vandforbruget her i Strib har været faldene siden 2012. I 2019 har forbruget været 173.038 kbm. Of svin-
det har været på 6,8 %. Svindet ser vi dog gerne faldt lidt igen, medens forbruget udvikler sig meget fint. 
Vi er nok nået dertil, at forbruget ikke kan falde ret meget mere. Senest er der jo kommet 24 nye forbru-
gere til på Grønningen her sidst på året 2019. 
 
Bortset fra niveauet for kalkindhold er vi glade for at kunne levere rigtig godt vand i den mængde der er 
behov for, at alle vores ca. 2000 forbrugere. 
 
Med hensyn til forsyningssikkerheden finder vi, at vi er godt med. For det første pumper vi op fra 2 for-
skellige grundvands magasiner, som vi i øvrigt pumper ganske forsigtigt fra, for ikke at sænke grund-
vandsspejlet for kraftigt. For det andet har vi forbindelse til TREFOR, så vi i løbet af meget kort tid, kan 
kobles på deres forsyningsledning, hvis et akut behov gør det nødvendigt. 
 
Vores vand pt. er ikke belastet af pesticidrester eller anden forurening. At det til enhver tid vil være sådan, 
kan man naturligvis ikke garantere, men alene det at vi ikke trækker for hårdt på vore boringer minimerer 
risikoen. Men som I alle ved, finder man fra tid til anden nye pesticidrester, som kan snige sig ind i grund-
vandet. Den største risiko for os er måske haveejernes brug af giftstoffer i haverne. Så hav det med i 
overvejelserne, når ukrudt skal fjernes. 
 
Ringforbindelse: 
I 2019 fik vi etableret ringforbindelse mellem Strandvejen og Vestergade. Det betyder, at det er nemmere 
at finde utætheder, og man kan begrænse det område hvor der skal lukkes for vandet, ved reparation af 
rør skader. Vores driftsansvarlige Jan vil fortælle lidt om en planlagt sektioneringsopdeling. 
 
Bestyrelsesmøder mm. 
I årets løb har vi afholdt 12 bestyrelsesmøder + 8 håndværker møder. Vi holder månedlige møder med 
håndværkere for at planlægge de opgaver, de skal løse for os. Det er dog møder, når der er opgaver, der 
skal planlægges. 
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Dette er så den sidste beretning jeg skal aflægge for Strib Vandværk. Jeg har været glad for den tid jeg 
har været med og siger tak for den tillid igennem årene har vist mig. 
 
Afslutning: 
Vi kan glæde os over, at vi har et godt velfungerende vandværk i Strib. 
 
Vandværksbestyrer tekniske beretning   
 
I det forgangne år har driftssiden for det meste koncentreret sig om den daglige normale drift af vandvær-
ket. 
 
Det skyldes at der ikke har været de store uregelmæssigheder ude i vores ledningsnet. Vi har været for-
skånet for større ledningsbrud og det der egentlig havde været vores plan at have som årets store pro-
jekt. Udskiftning af vores hovedledning fra vandværket og op til krydset af Rudbæksmøllevej og Strib 
Landevej viste sig at være bygget på forkerte formodninger om vandledningens dimension og materiale. 
Vi har hele tiden været af den opfattelse det drejede sig om en ledning i hvid PVC som bliver ”skør” med 
alderen og nemt sprænger. Da vi gravede ned til den i forbindelse med bruddet ud for Rudbæksmøllevej 
29 viste det sig imidlertid, at ledningen er grå PVC som intet fejler og derfor ikke står for udskiftning lige 
nu. 
 
De sparede midler er medvirkende til, at vi har kunnet lægge flere penge til side til vores blødgøringspro-
jekt. 
 
Som formanden også nævnte afventer vi valide resultater fra den forsøgsopsætning af en ny måde til at 
blødgøre vand uden brug af kemikalier der er i øjeblikket testes i Odense. 
Vi er begyndt at placere såkaldte sektionsmålere i brønde ved indkørslen til vænger hvor vores forsy-
ningsledning ender blindt. Det er for at kunne sammenligne den mængde vand som løber ind på vænget 
med den mængde der bruges i husstandene. De to første steder er Færgegårdvej og Stribgårdvej. De fo-
reløbige aflæsninger indikerer at der er en utæthed i ledningssystemet på Færgegårdvej. Det vil vi se om 
vi kan finde årsagen til. 
Havde denne generalforsamling været afholdt som oprindelig planlagt ville jeg have fortalt om vores pro-
gram E-Butler og fremtidsudsigterne for dette ganske pragtfulde værktøj for den enkelte forbruger til at 
holde et vågent øje med sit forbrug. Men jeg er blevet overhalet af udmeldingen fra Kamstrup, om at de 
har lukket og slukket programmet. Det skyldes at Flash Player forsvinder og E-Butler ikke ville virke uden 
denne applikation. 
Vi har i øjeblikket kontakt med Rambøll om deres udvikling af en afløser. Desværre har det vist sig, at det 
ikke er jordens hurtigste firma til at udvikle et sådant program, så vi kan ikke for nuværende sig noget om 
hvornår de er klar med en afløser som vi kan bruge. 
 
Dirigenten sætter både den generelle og tekniske del af beretning til debat: 
 
Nina Lindskov spørger om det er muligt at give frit lejde til forbrugere som tapper vand på den forkerte 
side af vandmåleren. Vandværk bestyrer oplyser, at han godt er bekendt med enkelt tapsteder der skal 
ændres. Der arbejdes videre med at fjerne disse tapsteder. 
 
Forbruger på kåsvænget som stillede forslag til etablering af afkalkningsanlæg roste bestyrelsen for deres 
arbejde med at finde det rigtige afkalkningsanlæg. Han oplyste, at et BWT-anlæg til afkalkning kan købes 
installeret for 13.000 kroner + salt og service. Så der er langs at foretrække, at vandværket får afkalk-
ningsanlæg som dermed minimerer udgifterne for den enkelte forbruger. 
 
Beretningerne som helhed blev godkendt enstemmigt. 
 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendel se 
Regnskabet med Årsrapport, Regnskabserklæring og Revisionsprotokollat kan ses og hentes på Vand-
værkets hjemmeside. 
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Kassereren oplyste at regnskabet er udarbejdet i henhold til regnskabsloven. Der forekommer ikke et 
overskud i regnskabet. 
Vandværkets fik ifm. fremlæggelse af Deloitte revisor Dorthe til hjælp med besvarelse af regnskabstekni-
ske spørgsmål. 
 
Kaj Voigt kunne se af Revisionsprotokollatet punkt 1.2.1, at der efterlyses funktionsadskillelse, så det ikke 
alene er en person kassereren der kan disponere over vandværkets konti i banken. 
 
Dorthe fra Deloitte bekræfter, at der er en konto i banken og, at det alene er kassereren der har prokura 
til at disponere over kontoen. Formanden underskriver sammen med kassereren alle betaling/fakturaer.   
Formanden og kassereren. Der er en forsikring som dækker eventuelt underslæb. 
 
Dirigenten satte det reviderede regnskabet til afstemning. Det reviderede regnskab blev godkendt en-
stemmigt. 
  

6. Budget og takstblad fremlægges til godkendelse: 
Det fremlagte budget og takstblad i 2021 er uændret i forhold til 2020. 
 
Budget og takstblad blev godkendt enstemmigt. 
 

7. Behandling af indkomne forslag: 
Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af enkelte punkter i §8 og §9 
 
Dirigenten oplyser, at de fremlagte forslag til ændring af vedtægterne krævede 2/3 dels flertal af de 
fremmødte deltagere. Jf. vandværkets vedtægter   
 
Til §8 ændres dagsordens punkt 6 Forslag til budget og takstblad fremlægges til godkendelse 
 
Kassereren begrundede ændring med, at det alene er Middelfart kommune som kan godkende vandvær-
kets budget og takstblad. Så generalforsamlingen godkender alene et forslag som efterfølgende bliver 
sendt til Middelfart kommune. 
 
Kaj Voigt ønskede at generalforsamling fortsat havde mulighed for at hold øje med enkelte budgetposter 
så som honorarer. Kassereren bekræftede, at det var fortsat muligt. Såfremt Middelfart kommune ikke 
godkender budget og takstblad skal bestyrelsen indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. 
 
Til ændring af §9 stemmeret og afstemninger. Der indføjes der, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 
Formanden: Det er vigtigt, at de enkelte forbruger møder op til generalforsamlingen. Ved at afgive fuld-
magt til en forbruger kan man ikke vide om der sker ting på en generalforsamling der er dækkende af den 
der har givet fuldmagt. 
 
Begge ændringer til §8 og 9 blev godkendt enstemmigt. 
 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  
a. Anton Petersen (modtager ikke genvalg) 
b. Michael Koberg (villig til genvalg) 
c. Jan Larsen (villig til genvalg) 
d. Kristian Madsen (villig til genvalg) 

 
Der var ingen modkandidater til bestyrelsen, så de opstillede blev dermed valgt enstemmigt. 
 
Ny suppleant for 2 år foreslog bestyrelsen valg af Martin Schuerlein. 
 
Martin blev valgt enstemmigt. 
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Valg af suppleant for 1 år her var den nuværende suppleant Marius Andersen villig til genvalg. 
 
Marius blev valgt enstemmigt 
 

9. Valg af revisor og suppleant 
a. Revisor Otto Lindskov (villig til genvalg) 
b. Suppleant som revisor Arne Tofterup (villig til genvalg) 

 
Begge revisor og revisor suppleant blev valgt enstemmigt. 
 
Valg af suppleant som revisor  
 

10. Eventuelt  
Der var applaus fra deltager til Anton der efter 32½ år har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Kasse-
reren takkede Anton og oplyste, at det har været en turbulent periode for vores vandværk. Der er gen-
nemført en række ændringer som byder på administrative-, tekniske og regnskabsmæssige ændringer. 
Bestyrelsen er disponent for vand af god kvalitet og fremsynethed. Strib vandværk er en af de bedste 
teknisk velfungerende vandværker på Fyn. Igennem årende har der ikke være brug for afstemninger i be-
styrelsen. Der har selvfølgelig været tider med heftige diskussioner, men der er sket til fulde. 
 
Jan Larsen overrakte Anton en lille erindringsgave, som er en kopi af vandtårnet. 
 
Dirigenten takkede deltagerne for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenter for indsatsen og deltagerne for deres deltagelse og bidrag. 
 
 
Dirigent:     Protokolfører: 
 
 
 
Henrik Poulsen    Kristian Madsen 
 
 
 


