
Formandens beretning til Ordinær generalforsamling i Mejlby Vandværk I/S 

Mejlby forsamlingshus, Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19:30 

Velkommen til denne udsatte generalforsamling. Coronakrisen har gjort det 
nødvendigt til vi nu igen kan mødes. 

Der blev på generalforsamlingen i 2019 foreslået, at vi skulle ændre vores 
selskabsform i vores vandværk fra I/S til AMBA. Vi har diskuteret dette i bestyrelsen 
og vi er enige om, at dette vil være hensigtsmæssig. Vi er dog ikke kommet nærmere 
et forslag, men vil i resten af året arbejde videre med henblik på en beslutning til 
næste generalforsamling. Det vil indebære, at vi skal have ændret vores vedtægter, og 
vi skal have nyt CVR-nummer. 
Dette vil nok også kræve, at vi næste år kommer til at have både en ordinær 
generalforsamling samt en ekstraordinær for at få vedtaget nye vedtægter. 

  Vi tager kontakt til vores revisor Damgård, som vi vil bede lave et oplæg ang. 
fordele og ulemper. 

Vi har efter diskussion på sidste års generalforsamling i 2019 udarbejdet budget for 2 
årig periode. 

Dybvandspumpen Engvej skiftet oktober 2019, der var garanti på, da den var under 2 
år(nedsat januar 2018), ingen udgifter udover arbejdsløn, nu har vi en renoveret 
dybvandspumpe som tidligere, det var ikke lang tid vi var uden vand, da vi jo har 
forsyningssikkerhed, det gamle vandværk tog over. Den er imidlertid også sat ud her i 
juni 2020, så nu er der indkøbt en helt ny pumpe. Den gamle er renoveret på 
garantien og bevares nu som reserve. 

Oktober 2019 – Der er etableret automatisk udluftning på hovedledningen på 
Ogstrupgårdsvej, grundet at der var luft i vandet. 

16-12-2019 – Bimåler på Kalstrup 7 + Kaløvej 30, der blev ved vandaflæsningen
konstateret, at disse 2 bimålere ikke kunne aflæses automatisk.

Analyser : På Hjemmesiden er der 2 links (1 til vandværket Helbovej og 1 til 
vandværket Mejlbyvej) hvor man kan se analyseresultaterne. 

Vi har haft en enkelt måling i 2019 med forhøjet PAH, derfor blev der efterfølgende 
lavet ekstra kontroller på 2  adresser, hvor det måtte konstateres, at målingen var 
normaliseret. 



 
Vi har brugt mere end 40.000,00 kr.. på analyser, hvor vi havde budgetteret med 
25.000,00 kr. 
 
Takstbladet : forbliver uændret 2020. 
 
Vi har fået en ny forbruger på Spørringvej der blev tilsluttet januar 2020. 
 

De årligt udpumpede vandmængder udgør: 

• 2019: 46.287 m3 
• 2018: 56.197 m3 
• 2017: 57.775 m3 
• 2016: 61.317 m3 

Vi skal for 2019 betale 115.000 kr. tilbage til forbrugerne, 
det skyldes der er brugt mindre vand end i 2018 (den varme sommer 2018 samt et 
landbrug der har stoppet produktion). 
 
Vi påtænker at erhverve grunden omkring boringen på Engvej. I øjeblikket betaler vi 
ikke leje af jorden. Der ligger en tinglysning på grunden ved boringen. Vi har haft 
kontakt til ejeren, som er interesseret i at sælge. 

Investering : 
vi budgetterer med en investering på ca. 500.000 kr. for grund på Engvej i 2020. 
Ledningsnet udskiftes i Skolelodden og Mejlbytoften, udgift ca. 200.000 kr. i 2020. 
 
Nedsættelse af vandafgiften kommer ikke til at ske med de investeringer vi har i 
sigte. 
 
Takstbladet : 
Vandtilslutningsafgiften reguleres med 2,59%. 
Driftsbidrag + gebyrer er uændrede fra 2019. 
Forbrugsprisen på 3,50 kr. er uændret. 
 
 


