
 
 

Nyhedsbrev februar 2021 

2020 er året vi alle ser tilbage på med meget blandede følelser, idet vi oplever at meget er sat på Standby. 

Vores bevægelsesfrihed er begrænset i marts 2020 og her i januar og februar. Alle venter vi på vaccinen, så 

vi kan få Coronaen lagt i graven. 

I løbet af 2020 er der kun afholdt få bestyrelsesmøde grundet nedlukning og forsamlingsforbud. 

Den 16. september blev det muligt med afholdelse af vandværket generalforsamling med deltagelse af 21 

forbrugere, Corona har sikkert betyder en del fravalgte at deltage. Generalforsamling blev gennemført efter 

vores faste dagsorden ”as usual”. Vandværket formand Anton Pedersen genopstillede ikke til bestyrelsen 

og fik i den sammenhæng en stor tak for indsatsen. Iht vandværkets vedtægter har bestyrelsen besluttet, at 

bestyrelsen fremadrettet ved afgang bliver reduceret fra 7 til 5, hvormed der ikke var nyvalg til bestyrelsen. 

Generalforsamling genvalgte Jan Larsen, Michael Koborg og Kristian Madsen til bestyrelsen. Vandværkets 

kasserer Palle Søndergård har tilsvarende meldt ud, at det er hans sidste periode i bestyrelsen som slutter i 

2021. I kan læse referat fra generalforsamlingen på vandværkets hjemmeside www.stribvand.dk  

Konstituering af bestyrelse den 22. september: 

Formand    Kristian Madsen (KM) 
Næstformand og vandværksbestyrer  Jan Larsen (JL) 
Kasserer    Palle Søndergård (PC) 
Kommende kasserer i 2021  Einar Ritterbusch (ER) 
Sekretær    Michael Koborg (MK) 
Event manager   Bjarne Storm Rasmussen (BSR) 
 
Bestyrelsens væsentlige opgaver i 2020: 

✓ Fastholdelse af drift af vandværket 
✓ Fastholdelse af drikkevandskvaliteten 
✓ Fordeling af kassererens opgaver efter Palles afgang fra bestyrelsen 
✓ Forberedelse af etablering af blødgørings anlæg 
✓ Udarbejdelse af kravspecifikation til udskiftning af vandværkets SRO - anlæg   

 

Bestyrelsen har gennem mange år langt den overvejende del af bestyrelsens opgaver over til Palle som 

kasserer. Så spørgsmålet var nu, skal opgaverne fordeles på bestyrelsen eller skal der gennemføres 

outsourcing af økonomi og forbrugeradministration. Bestyrelsen var knapt i gang med overvejelserne da vi 

fik meddelelse fra Sonja, at Palle den 8. oktober ifm et fald på trappen ved rastepladsen ved Kildebjerg var 

afgået ved døden. Efter familiens ønsker blev begravelsen af Palle gennemført i stilhed. 

Bestyrelsesarbejdet blev i en periode lammet, idet vi dermed stod uden adgang til bank og de offentlige 

systemer. Der pågik nu et større opgave med at få samling på opgaverne. Bestyrelsen traf herefter følgende 

beslutninger: 

✓ Ny kasserer Einar Ritterbusch 

✓ Iht vedtægterne er bestyrelsen nu reduceret fra 6 til 5 personer 

✓ Der blev indgået aftale med firmaet VL – bogføring, omkring overtagelse af vores bogføring. 

✓ Efteruddannelse af Jan Larsen og Michael Koborg i vandværkets forbrugerafregningssystem FAS 

✓ Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse til bestyrelsen med fordeling af opgaverne på funktion og, at 

flere skal kunne udføre opgaven. Økonomi og forbrugerafregningssystem var dermed fordelt på flere 

personer. 

✓ Fremadrettet deltager bestyrelsens suppleanter i bestyrelsesmøderne for at få indblik i bestyrelsens 

arbejde 

http://www.stribvand.dk/


 
 
På vandværket hjemmeside www.stribvand.dk kan I som forbruger følge forbrug af drikkevand på måneds- 

og årsniveau og drikkevandskvaliteten med adgang til de senest vandanalyser. 

Omkring etablering af blødgørings anlæg er det fortsat bestyrelsen beslutning, at blødgøringsanlægget som 

er i drift på Dalum vandværk skal etableres i Strib. Bestyrelsen indleder dialog omkring køb af rettigheder til 

installation af anlægget. Etablering kræver tilbygning til vandværkets nuværende bygningsanlæg, så der er 

forventning til drift af blødgøringsanlæg i først halvdel af 2023. På vandværkets hjemmeside vil i fremadrettet 

kun læse mere om det videre arbejde med etablering af blødgøringsanlæg i Strib 

Den 5. december godkendt Middelfart Teknik og miljø vandværkets takstblad 2021.  

I januar er der udsendt ny opkrævning af forbrugsafgifter til alle vandværkets forbruger via vores forbruger-

administration FAS.  

Bestyrelsesarbejdet er sat på Standby indtil der bliver givet tilladelse til at forsamlingsforbuddet bliver hævet.  

Vandværkets bogføring af regnskab 2020 er afsluttet og sendt til revision ved vandværkets revisor Deloitte i 

Kolding 

Jf. vores vedtægter skal vandværkets generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Den 

nuværende situation gør i midlertidig, at generalforsamlingen må udskydes. Det er bestyrelsens vurdering af 

det tidligst kan ske i maj måned. Når forsamlingsforbuddet er ændret og bestyrelsen kan genoptage arbejdet 

vil der straks blive annonceret dato for afholdelse af generalforsamling i Melfar posten og vandværkets 

hjemmeside. 

Har I som forbruger brug for information omkring vores drikkevand er alle velkommen til at kontakte 

undertegnede eller Jan Larsen som er vores ansvarlig for vandværkets drift. Kontakt på e-mail eller telefon 

64 40 61 67 med valg af administration eller drift. 

P.b.v 

Kristian Madsen 

Formand 
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