
Referat fra Løjt Kirkeby Vandværks generalforsamling d.28.03 2022 

kl. 19.00 i Løjt forsamlings- og kulturhus 

           Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
 
        1. Valg af dirigent  
        2. Bestyrelsens beretning 
        3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
        4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 
        5. Behandling af indkomne forslag.  
        6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
            På valg til bestyrelsen er Michael Mørk-Jensen( Genvalg) 
            På valg til bestyrelsen er Børge Bang( Genvalg) 
            På valg til bestyrelsen er Stefan Jertrum (Genvalg) 
            Der vælges 2 suppleanter 
        7. Valg af revision selskab  
        8. Eventuelt 

 

1. Formanden åbner generalforsamlingen og foreslår Povl Erik Schallert 

som ordstyrer. Valgt 

Ordstyrer godkender indkaldelse 

2. Formandens beretning 

Nøgletal 

Udpumpet mængde=176951m3 mod 176232 i 2020 det er 719 m3 mere end sidste år. 

Solgt til Arwos og Genner = 36953 mod 36585 368 m3 mindre 

Spild 3,69% 

Antal forbrugere = 1233 

Nye tilslutninger 44 

 

Året 2021 blev også et år i coronaens navn. Derfor har vi også i det forgangne år haft færre møder, men 

gjort brug af sms og telefon, når det var nødvendigt. 

Vi er blevet færdige med at skifte ledninger på Gildegade, Vesterballevej, Skolegade og Østervang. 



Som nogle har observeret, er vi begyndt på Gildegade med at lægge en ny vandledning, samtidig med at 

Arwos graver en kloakledning ned. Dette arbejde betyder at I forbrugere igen vil opleve manglende vand. 

Dette vil nok tage det meste af dette år 

Vi har monteret målerbrønde, der hvor vi renoverer ledninger. 

Vi har fået monteret en indvendig brandhydrant ved brandstationen, så vi kan følge forbruget ved evt. 

brand 

Dette for at lokalisere vores tab. 

Ved udgangen af 2021 fik vi foretaget en vandprøve, hvor der blev påvist en forurening som vi nu er i gang 

med at se om vi kan finde. Vi er langt under grænseværdierne og i samarbejde med kommunen skal vi se 

om det kun er en forbigående forurening 

Vi har i den forbindelse taget beslutning om at undersøge begge boringer ved vandværket, om der evt. er 

et utæt borerør. 

Vandværket er blevet spurgt om vi var interesseret i at udvide vores forskningsområde til Løjt Sønderskov. 

Dette har vi sagt ja til. Så nu er det op til kommunalbestyrelsen at afgøre dette. 

Vi skal også til møde med Løjt Feriecenter og Arwos og kommunen, idet Løjt Feriecenter gerne vil have at 

Løjt Vandværk skal overtage ledningsnet og forsyning. Vi har i bestyrelsen valgt at vi kun vil overtage, hvis vi 

kan få ledningsnettet med. 

Vi kan så endelig meddele at I nu kan se jeres daglige aflæsninger på vores hjemmeside, hvor I også kan 

sætte jeres egne alarm grænser. 

Formandens beretning er godkendt 

Der blev stillet spørgsmål ang. Loddenhøj og Barsøvej 

3. Regnskab 

Godkendt uden bemærkning 

4.budget.  

Godkendt uden bemærkning 

5.Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6.Valg til bestyrelse 

Alle blev genvalgt 

Valg til suppleanter 



Per Grüning og John Hansen blev valgt 

7.valg af revisionsselskab 

Genvalgt 

8.eventuelt 

Børge holdt et møde om sprøjtegift dette bliver lagt op på hjemmesiden 

 

Løjt Kirkeby d.1/4 2022 

 

 

__________________________  _________________________ 

                 Ordstyrer    Formand 

                Povl Erik Schallert                     Michael Mørk-Jensen 


