
Generalforsamling 
Lihme Vandværk 22 marts 2022 
Medborgerhuset 

14 fremmødte. 
Otto byder velkommen. 
Valg af dirigent.  
Ove møller Bech blev valgt som ordstyrer. 
Ove får dagsorden. 
Generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldet. 

Bestyrelsens beretning ved Otto: 
Møde med de lodsejere som har grunden omkring boringen. Intet resultat. Ved ikke 
hvordan og hvorledes. Det dreier seg om 2,5 hektar. Kender ikke reglerne. De er ikke 
fastlagte. 
Vandværket kører fint. Har haft et par brud. 
Vandmålere skal skiftes om et år eller to.  
Vi vurderer om vi skal skifte dem alle eller kontrollere at de er OK og skifte senere. 
Tilbud på udskiftning af gammelt asbestrør. 3- 400 kr pr m.  
Skal skiftes på et tidspunkt for asbestrøret er ustabilt. 
Spørgsmål til formanden: Skal målerene skiftes inden 2 år? Der er to størrelser af målere. 
Skal man skifte alle eller kontrollere dem og lade dem sidde lidt længere? 
Uanset vil det koste penge.  
Formandens beretning er vedtaget. 

Regnskapet ved Kristian: 
Staten pålægger os omkostninger.
Lægger 100 kr på regningen som en målerafgift. 
Skal findes en løsning på området rundt om boringen. 
Kan nemt komme til at koste 100.000 kr.  
Vi har en god økonomi. 
Vi har et minus på 44.000 kr. 
Målerafgift på 100 kr. og en mer-kubikmeterpris på 1 kr., vil medføre et underskud på 
55.000 kr. 
Brud på ledning og udskiftning af vandlås kan koste mange penge. 
Kan ikke sætte prisen op med mere end 25%.  
Målerafgift er godkendt, samt 1 kr. stigning PR m3 
Eludgifen i år er steget med 10.000 kr.  

Vi er et lille vandværk med en omfattende administration. Administrationen i et lille 
vandværk er den samme som i et større vandværk. 
Vi skal regne med 100.000 kr. til beskyttelse ved boringen. Det vil være en engangsydelse. 
Fastafgift er den samme som i 2020. 
Solgt lidt mere vand.  Vi tjener også på flyttegebyr og genåbningsgebyr. 
Der kan være variation i produktiosnomkostninger. Man kan nemt få udsving. Pumper, 
vedligehold, honorar og møder, revision, og diverse finansielle omkostninger. 
Den likvide beholdning er 1,1 mill. 



Det er misvisende for der er et ret stort beløb, som egentlig tilhører staten. 
Det reelle beløb er nærme 700.000 kr. 
En registreret revisor koster penge, men er nødvendig ellers dækker forsikringen ikke. 
Lidt flere penge ind. Lige godt 40.000 kr. mere. 
Vandanalyse og boringskobtrol kommer der mere og mere af. 
El vil blive dyrere. Øger med 10.000 kr. 
Ellers er udgifterne stort set de samme. 
Forventer en minus næste år på 55.000 kr. 
Vandværket er veldrevet, men omkostningerne øges. 
Vi sparer hvor vi kan. 
Regnskabet godkendt. 
Budget godkendt. 
 
Valg af medlemmer og suppleant: 
Bestyrelsen genvalgt. 
Suppleant genvalgt. 
 
Bestyrelsen vælger en revisor.  
Revision Limfjord er valgt. 
Meget fornuftigt. De reviderer vandværker. Vandværksadministrationen bruger Revision 
Limfjord. 
Kan ikke fås billigere. 
 
Otto:  
Tak for for god ro og orden 
 
Referent: Gunnar 


