
Referat af generalforsamling den 15. juni 2021 for regnskabsåret 2020 

 

Formanden åbnede generalforsamlingen og kunne konstatere at der ud over bestyrelsen og ordstyren var 

fremmødt 3 mand. Formanden gik hurtigt videre med punkt 1 på dagsordenen, valg af ordstyrer 

Valgt blev Borkild Bennetzen som konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt  

2 Formandens beretning 

Formandens beretning for regnskabsåret 2020 

Lidt tal til at starte med 

Udpumpet vandmængde: 176232 m3 

Solgt til Arwos: 36192 m3 

Solgt til Genner: 393 m3 

Egne forbrugere:134393 m3 

Spild :5254 m3 =2,9 % Lidt højere end sidste år 0,1 % 

Antal forbrugere=2012 

Nye tilslutninger=2 

Vandværket har som alle andre været ramt af Corona og har derfor ikke holdt så mange bestyrelsesmøder 

Vi har kunnet klare det ved at ringe og skrive til hinanden  

På trods af Corona ha kloaksepareringen ikke stået stille selv om mange tror dette. 

Vandværket har skiftet ledninger på Løjt Bjerggade. 

Vi blev kort før jul færdige med udstykningerne på Visøvej og Barsøvænget 

Vi har haft en del spild på grund af graveskader 

Vi har haft gavn af vores indkøbte gps udstyr. Alt hvad vi putter i jorden af nye rør bliver indtegnet og når vi 

har en graveskade bliver de gamle rør også ind målt derved bliver vores kortmateriale bedre og bedre 

Alle steder hvor vi skifter hovedledning monterer vi også målebrønde dette er igen et tiltag for at begrænse 

vores spild og for at få et bedre signal til vores aflæsningssystem 

Vi har taget vores tubiditets udstyr i brug og har fundet ud af at vi kører for hårdt på vore filtre især i 

sommertiden 

For at afhjælpe dette har vi ændret indstillingerne vore boringer og håberat vi kan klare næste sommer 

uden vandingsforbud 

Problemet er at vores rent vands tank ikke er stor nok, og at vi belaster vore filtre for hårdt 

Fremtiden 



Vandværket har haft tilsyn af Aabenraa kommune, som gennemgik Vandværket for at teste at vandværket 

og personale levede op til de krav de stiller 

Eneste punkt på listen var at de mente vores rent vands tank var for lille og at vi skulle have monteret 

freqvensomformere på vores boringer for at beskytte boringerne mod tryk stød 

Så vandværket er i gang med at undersøge muligheder for at udvide på grunde eller at finde et egnet stykke 

jord uden for byen til at bygge et nyt vandværk så vi har 2 linjer der begge kan forsyne løjt 

Derved har vi altid vand selv om det ene værk er lukket på grund af rep. 

Samtidig må vi se i øjnene at Løjt er i en rasende vækst 

Alene i 2021 har vi til dato tilsluttet 47 nye grunde 

Vi har til dato skiftet stikledning til Løjt Idrætsanlæg idet stikledningen gik over grunden ved 

brandstationen. Ved evt. salg af brandstationen skulle vi måske flytte alligevel 

Vandværket har skiftet hovedledning på Vesterballevej og monteret målerbrønde 

Vi Forbereder udskiftning af ledninger på Lykkevej 

Formandens beretning blev taget til efterretning 

3 Børge fremlagde regnskabet som blev godkendt 

4 Børge fremlagde budget som blev godkendt 

5 Der var ingen indkomne forslag 

6 valg af bestyrelses medlemmer 

  På valg Tom Hamann. Valgt 

  På valg Kim Knudsen. Valgt 

7 Valg af suppleanter. Per Gryning og Kaj Frenzel blev valgt. 

8 Valg af revisionsfirma. Revision Center blev valgt 

9 Eventuelt. der blev diskuteret løst og fast 

 


