
Referat fra generalforsamlingen i Svinkløv Vandværk 

Afholdt lørdag den 24. juli 2021 på Rønnes Hotel i Slettestrand 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Formand Rasmus Krogh udpegede sig selv til dirigent (ref. bemærkning – dirigenten vælges normalt af 

generalforsamlingen) 

Referent: Olav Bliksted 

Pkt. 2 formandens beretning 

Der er kun afholdt få bestyrelsesmøder pga. coronasituationen 

Møde med Hjortdal Vandværk vedrørende eventuel reserveforsyningsledning blev først afholdt forår 2021, 

og næste møde er fastsat til 7. sept. 2021. 

Der har været en enkelt driftsforstyrrelse med lavt vandtryk på grund af en defekt flydekontakt. 

Spørgsmål til beretningen: 

Der var en debat omkring vandværkets fremtid og eventuelle samarbejdsrelationer om 

reserveforsyningsledninger/forsyningssikkerhed – stigende centrale krav som vandværkerne generelt bliver 

stillet over for. 

Desuden blev det drøftet om der skal rettes henvendelse til relevante naboselskaber omkring 

samarbejde/eventuel fusion på sigt. Herunder at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem det selskab 

der indledes selskabsmæssig samarbejde med, og det selskab der etableres reserveforsyningsledning til. 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelse til at arbejde videre med opgaven omkring: 

- Organisatorisk samarbejde/fusion med relevante naboselskaber 

- Samarbejde med relevante naboselskaber omkring reserveforsyningsforbindelse. 

Status for ovennævnte arbejder fremlægges på næstkommende generalforsamling. 

 

Pkt.3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  

Regnskab for 2020 gennemgået af Jette Lynge Kristensen, Jammerbugt Forsyning A/S 

Regnskabet er revideret af Erik Myrup da vores revisor Bjarne Brylle pt er sygemeldt. 

Regnskabet blev godkendt 

 

Pkt. 4 Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse 

Budget 2021 fremlagt af Jette Lynge Kristensen 

Der er afsat yderligere kr. 100.000 til reserveforsyningsledning, så der nu i alt er afsat 200.000 kr. 

Såfremt der ikke etableres en reserveforsyningsledning i de kommende år vil beløbet blive tilbageført og 

indgå i budgettet. 

Budgettet blev godkendt. 

 



Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlem 

Efter tur afgår Rasmus Krogh – Rasmus var villig til genvalg og blev genvalgt. 

 

Pkt. 7 Valg af suppleant til bestyrelsen 

Jesper Block Sørensen, Toftendamsvej 28 blev valgt som supplenat. 

 

Pkt. 8 valg af revisor og revisorsuppleant 

Bjarne Brylle blev genvalgt under forudsætning af at han accepterer valget, da han ikke var til stede under 

generalforsamlingen. 

Erik Myrup blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Fortsat debat omkring vandværkets fremtid og samarbejdsrelationer. 

Refereret under pkt. 2 – formandens beretning 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 24. juli 2021 

 

_____________________ 

Rasmus krogh – dirigent 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 


