
Generalforsamling 

Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk

den 6. juli 2021



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 6. juli)

• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

• Valg af revisor og suppleant.

• Eventuelt

• Indkaldt på mail den 20 juli og i postkasse til dem uden mail 21/6

• Jf. vedtægterne skal den afholdes i februar, den er udsat pga. forsamlingsforbud. 

• Forsamlingen bedes godkende at generalforsamling kan gennemføres, på trods af udsættelse. 



Beretning 2021
• Der i det seneste år 2020 solgt 20.600 m3 vand, nærmest uændret ift. foregående år (+700 m3 ift 2019).

• Vandspild i 2020 er opgjort til 6 pct. Der har været problemer med kontraventil på anlægget, hvilket har 
gjort endelig udpumpet mængde svær at beregne i 2020.  

• I 2021 er vandspild på 20 pct. eller ca. 450 L i timen svarende til godt 4000 m3 årligt og derfor et højt 
prioriteret indsatsområde. Der har været 2 ledningsbrud det sidste års tid. 

• Det blev i 2019 vedtaget at det skulle være 2 ekstra indbetalinger i 2020 og 2021 til afvikling af gæld i 
selskabet. Dette har virket og renter på kassekredit i Broager sparekasse er ikke længere en væsentlig post i 
regnskabet.  

• Bestyrelsen har set på budget og indstiller at der fremadrettet laves indbetaling på 750 kr. inkl. moms årligt 
til afdrag af kreditforeningsgæld. På den måde kan Tørsbøl vandværk forvente at være gældfri i 2031, hvor 
vores aftale med Padborg vandværk løber til. Der er indlagt 80 tkr til sløjfning af gamle boringer.   

• Overgang til vand fra Padborg er sket i oktober 2020, og vi har nu alle blødt vand i hanerne. Fra august 
2021 kommer der yderligere forsyningsledning ind fra syd der kobles på ved baneoverkørsel på Søndertoft. 
Dermed bliver forsyningssikkerheden væsentlig forbedret.  

• Vores samarbejdspartnere er fortrinsvis Padborg vandværk, Vandværkernes EDB service i Holsted, Tvillum
kort og ledningsoplysninger og Broager sparekasse.

• Der er til udarbejdelse af regnskab 2020 og økonomisk rådgivning anvendt økonomikonsulent ved 
LandboSyd.     

• Realkredit restgæld er 1.090.881 kr ved indgang til 2021. 

• Fokus i bestyrelsen er at nedbringe udgifter og have et godt overblik over det teknisk og følge økonomien i 
vandværket tæt.        
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+38 tkr. i renter ved indfrielse 



Indkomne forslag 

• Ingen 



Valg 2021 
Ikke på valg i 2021 er (Karsten Witt og Mogens Petersen)

På valg 2020 bestyrelse:

Jens Good (modtager genvalg)

Simon Andersen (modtager genvalg)

Torsten Kistrup (modtager ikke genvalg)

På valg suppleant:

Christian Eckholt (modtager genvalg)

Anne Sofie Jepsen (modtager genvalg)

Revisorer:

Niels Peter Nielsen (modtager genvalg)

Claus Christiansen (modtager genvalg)
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