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Dagsorden 

• Valg af dirigent. (+ stemmetæller og referent) 

• Beretning om det forløbne år.

• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

• Godkendelse af takstbilag.

• Behandling af indkomne forslag. (senest 8 dage før 1.okt)

• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

• Valg af revisor og suppleant.

• Eventuelt



Beretning 2020
• Der i det seneste år 2019 solgt 19900 m3 vand, nærmest uændret ift. foregående år (+800 m3 ift 2018).

• Vandspild i 2019 er opgjort til 6 pct. det er noget større i 2020 og derfor et indsatsområde fremadrettet. Der har været 
3 ledningsbrud det sidste års tid. 

• I oktober 2019 er der valgt en ny bestyrelse, efter den gamle valgte at træde tilbage., som følge af at der ikke var flertal 
for en løsning med sammenlægning med SONFOR. 

• Det blev i 2019 vedtaget at det skulle være 2 ekstra indbetalinger i 2020 og 2021 til afvikling af gæld i selskabet. 
Således udgifter til renter på kassekredit i Broager sparekasse kunne reduceres. 

• Den 11. nov. Er der underskrevet en aftale med Padborg vandværk om køb af vand. Aftalen har været sendt rundt til 
forbrugerne og den ligger på hjemmesiden. I aftalen ligger også at vi kan bruge personalet fra Padborg vandværk til 
service opgaver. 

• Overgang til vand fra Padborg forventes i november 2020 og forløber planmæssigt.

• Den ny bestyrelse har indgået samarbejde med Vandværkernes EDB service i Holsted om udsendelse af fakturaer og 
overblik over betalinger.

• Ligeledes er der indgået aftale med Thvilum, der nu leverer ledningsoplysninger til graveforespørgsler. 

• Der er til udarbejdelse af regnskab 2019 og økonomisk rådgivning anvendt økonomikonsulent ved LandboSyd.     

• Bestyrelsen har erfaret at de 2 kreditforeningslån der er optaget er fastforrentede og ind konvertible, hvilket gør at de 
ikke kan afvikles hurtigere end løbetiden (hhv. 10 og 20 år). Realkredit restgæld er 290 + 825 tkr

• Den ny bestyrelse har haft fokus på at nedbringe udgifter, og rent teknisk er det en stærk flok med gode evner til 
vandværks teknik, og diverse indberetninger og bogføring er der også ved at være godt styr på.        
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Indkomne forslag 

• Ingen 



Valg 2020 
Ikke på valg i 2020 er (Jens Good, Torsten Kistrup, Simon Andersen)

På valg 2020 bestyrelse:

Karsten Witt (modtager genvalg)

Mogens Petersen (modtager genvalg)

På valg suppleant:

Christian Eckholt (modtager genvalg)

Anne Sofie Jepsen (modtager genvalg)

Kirsten Kaad Knudsen (modtager ikke genvalg)

Revisorer:

Niels Peter Nielsen (modtager genvalg)

Claus Christiansen (modtager genvalg)



Status for vandledning fra 

Padborg for 





Evt. 


