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Agenda

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6) Valg af revisorer

7) Behandling af indkomne forslag

8) Eventuelt



1) Valg af dirigent

• Allan B. Christensen foreslået som dirigent



2) Bestyrelsens beretning (1/2)

1) Bemærkninger fra Teknisk-hygiejnisk tilsyn på Gantrup Vandværk 6. november 2019

a) Boringen er ikke forsynet med kotemærke omkring forerør

b) Krav til pejling af grundvandsspejlet to gange årligt under ”ro-situation” og i ”drift-situation”

c) Der er afløb i tørbrønden

d) Tørbrønden skal være tæt og rengjort

2) Gennemførte forbedringer af vandværket i 2020/2021

a) Boring forsynet med kotemærke

b) Sensorer og Grundfos Remote Management (GRM) system installeret i vandværk, hvilket muliggør online 

overvågning, pejling og alarmer ved nedbrud, lækager og fejl i driften

c) Borerørshætte udskiftet

d) Forberedelse for ekstern tilslutning i vandværk (som en del af beredskabsplan ved nedbrud eller forurening)

e) Tørbrønd fuget, rengjort og afløb i tørbrønd afproppet



2) Bestyrelsens beretning (2/2)

3) Tilslutninger i 2020

• NCC

• Toiletter ved badesø

4) Vandprøver og analyser

• Mikrobiologisk kontrol 15.10.2020, taphane udtagning Kalsmosevej 5A

• Gruppe A+B parametre 15.10.2020, taphane udtagning Kalsmosevej 5A

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019

5) Øvrige aktiviteter

• Ledningskort opdateret af Bonefeld & Bystrup og gjort tilgængeligt på Gantrup.dk

• Ændringer i ledningsføringer på Kongevej 35 og Ryvej 63 påtegnet og tinglyst med bistand fra Bonefeld & Bystrup

• Udarbejdelse af beredskabsplan påbegyndt 



3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Gennemgang af Årsrapport med Balance for 1. januar til 31. December 2020

Budget for 2021 indeholder en 5% takststigning, som ligesom årsrapport og referat fra 

Generalforsamlingen afventer Horsens Kommunes godkendelse.

4) Budget for det kommende år forelægges til godkendelse



5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen, på valg:

• Erik Fenger (Udtræde af bestyrelsen pga. fraflytning)

• Martin Scharling, på valg (genopstiller)

• Per Mikkelsen, på valg (genopstiller)

• Carsten Brogård Jensen, ikke på valg

• Jonas Wittrup-Jensen, ikke på valg

• Allan B. Christensen valgt til nyt bestyrelsesmedlem

Suppleanter (vælges årligt):

• Jens Jensen (udtræder pga. fraflytning)

• Ove Leth Pedersen, på valg (genopstiller)

• Jan Rask valgt som ny suppleant til bestyrelsen

6) Valg af revisorer

Revisorer, på valg:

• Finn Nyegård (genopstiller)

• Rasmus Johansen (genopstiller)



7) Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget



8) Eventuelt



Underskrifter

Dirigent

_____________________

Allan B. Christensen

Referent 

______________________

Jonas Wittrup-Jensen


