
Referat af generalforsamling i Sorring Vandværk amba 
d. 11.05.2021 kl. 19.30 i Sorring Forsamlingshus. 
 
Fra bestyrelsen var: Mogens, Anders, Jørgen og Henrik. 
Der var 7 personer foruden bestyrelsen 
 
Mogens åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen. 
 
Dagsorden for mødet: 
 
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 suppleant til bestyrelsen 
• 
7. Valg af revisorer 
• 
8. Eventuelt 
 
 

1. Valg af dirigent: 
Sten Madsen blev valgt 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 Fremlagt af Mogens og vedhæftet 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Fremlagt af Anders 
Anlægsaktiver er stigende, nu med 2.2mio. grundet tilgangen af den nye bygning på 
Møllebakken samt udvidelse af vores ledningsnet. 
Der var ingen spørgsmål til årets regnskab. 
 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 
 
 
Beretning ved Mogens: 
Gennemgang ved formanden 
Årets forløb: 
Vandspild fra starten af året 
 
Sammenlægnings ønske fra Mollerup Vandværk blev ikke til noget, de blev vejledt i en 
anden retning 
 
Kontaktpersoner fra Silkeborg Kommune er skiftet, vi har ikke mødt den/de nye ansvar-
lige endnu. 
 



Fremtidens nye indvindingspladser er grunden til godkendelsen af taksbladet. Da vi in-
den 2030 skal arbejde henimod at finde en ny indvindingsplads har vi brug for pengene 
på sigt. Derfor fastholdes bidraget og vandprisen. Allerede næste år går vi så småt i 
gang med opgaven. 
 
Ny udstykning i sydbyen – mulighed for at få penge i den slunkne pengekasse. 
 
Økonomien holdt på byggeriet. 
 
Deloitte bogføring, Inger stopper så vi kigger i en anden retning.  
 
Regnskab gennemgås ved næstformand Anders: 
Deloitte, er kun blevet dyrere med årene. Vores muligheder undersøges 
 
Anlægsaktiver er stigende nu med 2.2mio. grundet tilgangen af den nye bygning, samt 
ledningsnet. 
 
Ingen spørgsmål til årets regnskab 
 
Byggeregnskab: 
Gennemgang ved Anders. 
Budgettet på 4.1 mio dkk viste sig at være nok. Vi har haft udgifter 3.9 mio. dkk så vi en-
der ca. 200.000kr under budget. 
 
Det er gået ret godt hvis vi selv skal sige det. 
Små ting mangler, men vil blive udført løbende og vi forventer at være helt i mål efter 
sommerferien. 
 
Budget 2021: 
Gennemgang ved formanden Mogens 
Tilgang af andelshavere er større end forventet da vi skulle lave budgettet i novem-
ber/december. 
 
Vi arbejder på at få reduceret vores ejendomsskat, det er en længere proces. 
 
Rente af indestående slipper vi ikke for. 
 
Afskrivninger på bygningerne samt på de nye ledninger til de nye andelshavere stiger 
 
Spørgsmål: Hvorfor skal der ikke bruges penge på konsulenter på det nye indvindings-
område?  
Svar: Der bliver først lavet undersøgelser for dette i 2022. 
 
Indkomne forslag fra bestyrelsen: 
§7 ændring omhandlende online møde. 
Enstemmigt vedtaget 
 
Valg af bestyrelses medlemmer: 
Genvalg til Henrik Toft og Jørgen Andersen 
Enstemmigt vedtaget 
 
Valg af suppleant: 
Ernst genvalgt. 
Enstemmigt vedtaget 



 
Ny revisor ønskes af bestyrelsen: 
Deloitte ønskes udskiftet, kan bestyrelsen gå videre med det? 
Enstemmigt vedtaget 
 
Evt: 
Spørgsmål: 
Hvordan er vandkvaliteten i Sorring? 
Svar: 
Vi har ingen problemer med kvaliteten på nuværende tidspunkt. Vi har dog tilkendegivet 
til Silkeborg Kommune at vi arbejder på en ny kildeplads inden 2030. 
Vandprøverne ligger online, der mangler dog at blive lagt de sidste nye op. Det vil vi ret-
te op på snarest. 
 
Spørgsmål om vandspild 
Forbruger mangler svar på sine spørgsmål vedr. sit spild. Dette blev gjort efter mødet. 
Forbrugeren vil gerne låne vores håndholdte værktøj til overvågning af Kamstrup Multi-
cal 21. Vi undersøger dens muligheder og giver aflevere den.  
 
Målerne er ikke online som nogle troede. Vi aflæser hver måned ca. d. 15, således at vi 
får to målinger med. Ca. d. 15 og d. 1 i måneden. 
 
 
 
 
 
 
 


