
Referat fra generalforsamling i Tørsbøl Vandværk 6. juli 2021  

Der blev valgt dirigent, Niels Peter Nielsen, stemmetællere  

og referent, Karsten Witt. 

Forsamlingen godkendte gennemførelse af generalforsamling trods udsættelse pga. Corona. 

Beretning fremlagt af formanden:  

• 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.         

Beretning godkendt. Der blev spurgt til vandspild og der vil blive arbejdet på montering af vandur 

på begge tilledninger til Tørsbøl. 

Regnskab godkendt.  



Budget fremlagt og generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der fremadrettet 

fra 2022 årligt opkræves 750 kr inkl moms pr andelshaver for at nedbringe gæld og afvikle/lukke 

boringer i perioden frem mod 2031, hvor aftalen om køb af vand fra Padborg vandværk løber.  

Takstbilag godkendt. 

Indkomne forslag er der ingen af. 

På valg til bestyrelsen var  

Jens Good, Simon Andersen og Torsten Kistrup 

Og følgende blev valgt til bestyrelsen  

Jens Good, Simon Andersen og nyt bestyrelsesmedlem Lars Anker Petersen, Melskovvej 3.    

Valgt til Suppleant blev Christian Eckholt og Anne Sofie Jepsen 

Valgt til revisorer blev Niels Peter Nielsen og Claus Christiansen  

Under eventuelt blev det foreslået at finde en rettidig informationsløsning ved planlagte indgreb i 

vandforsyning og en løsning til information ved nedbrud af forsyning. 

 

Referent Karsten Witt 

6. juli 2021  

 

Referat er ikke underskrevet af dirigent og referent pga. vandværket ikke ønsker at underskrifter ligger på 

hjemmesiden/internettet, berigtigelse af referat kan opnås ved at kontakte dirigent Niels Peter Nielsen og 

referent Karsten Witt.    


