
Referat af ordinær generalforsamling i Rise Vandværk d. 24. Juni 2021 på Rise Bryggeri. 

 
Ulrik bød velkommen og startede med at mindes Jens som var med i bestyrelsen  
fra 1981, næsten 40 år! 
 
Ad 1: som dirigent anbefalede bestyrelsen Mads Kroman som blev valgt med akklamation. Han 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Ad 2: Som stemmetællere valgtes Erik Teglbjerg og Jette Langkjær. 
 
Ad 3: Ulrik fremlagde bestyrelsens beretning med bla. nyt om ny råvandsledning i godt samarbejde med 
Ærø Vand. De 525000 i anlægsomkostninger deles vi om. 
Vi afventer udmelding fra kommunen omkring BNBO ( boringsnære beskyttelsesområder) 
Der er installeret nyt SRO Anlæg der kører rigtigt fint. 
Vi kontrollerer også flowmålere og skifter løbende. 
Vi bibeholder ejerskaber af vores boringer og bytter kun vand med Ærø Vand. 
Vi havde ledningsbrud ved vandværket, hvor både råvandsledning og rentvandsledninger blev gravet over. 
Ved fejl på 10 kV kablet havde vi skader for 100t kr. hvoraf 75t kr. dækkes af forsikringen 
Spild var 4,7% i år mod 3,6% i 2020 
Vi kikker på kommende investeringer for 2022 bla. ny kompresser, udpumpningsanlæg og flowmålere 
Ny hjemmeside er på trapperne som vises korrekt på mobile enheder 
Tak til kaare og de øvrige samarbejdspartnere for året der gik. 
Bent Juul spurgte ind til sagen i Dunkær og Ulrik svarede at vi har indgået forlig med kunden efter samråd 
med juristerne i Dansk Vandværksforening. 
 
Ad 4: Kurt fremlagde regnskabet. 
Årets resultat viser en overdækning (overskud) på 280 tkr.  
3 nye forbrugere er kommet til. 
Årsrapport og specifikationerne til denne kommer på hjemmesiden. 
Regnskabet er revideret og blev godkendt på generalforsamlingen 
 
Ad 5: 
Kurt fremlagde det nye budget som er indleveret og godkendt af Ærø Kommune. 
Det forventede resultat er på 0 kr. 
 
Ad 6: 
Bent Juul Sørensen foreslår at bestyrelsen går efter den strengeste straf til forbrugere der omgås 
vandmålere. 
Det blev taget til efterretning 
Der var ikke indkommet yderligere forslag 
 
Ad 7: 2 kandidater stiller op: 
Georg Möger 
Rasmus Rasmussen 
Begge blev valgt 
 
Ad 8: 4 kandidater stiller op: 
Finn Jørgensen 
Niels chr. Clausen 



Vibeke Lykke Friis 
Kaj Mathiesen 
Vibeke Lykke Friis og Niels Chr. Clausen blev valgt 
 
Ad 9: 
Inger-Marie Albertsen og Anne Mette N. Pedersen blev genvalgt 
 
Eventuelt: 
Der blev spurgt om hvor længe rør kan ligge i jorden. Kaare svarede  
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.42 i god ro og orden. 
 
Med venlig hilsen 
Geir Hauksson 
 
 


