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Referat af Generalforsamlingen i Tarup Vandværk den 26. april 2022. 
 

 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent 
 Formanden peger på Carsten Priergaard som dirigent. Der er ingen andre forslag. 

 Carsten Priergaard vælges efterfølgende til dirigent. 

17 fremmødte heraf 13 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen og 1 med flere ejendomme. 

Fra kontoret deltog Djinnie Jensen 

 
 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning i det forløbne år. 
 Formanden fremlagde beretningen (se vedlagt) 

Beretningen udløste følgende spørgsmål:  

KN: Hvor mange boringer er der i Tarup? 

JS: Der er 11. 

 

Beretningen blev efterfølgende godkendt. 

 
 

Pkt. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse ved Claus Dalager PWC 

Revisor Claus Dalager lavede en kort præsentation af sig selv.  

Herefter gennemgik Claus Dalager regnskabet. 

Gennemgangen udløste følgende spørgsmål: 

BG: Du gik hen over tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Der må være en grund til det? 

Dalager: Ikke lige noget jeg kan svare på. 

DJ har efterfølgende undersøgt, det er de leverandørfakturaer der ikke er betalt pr. 31/12-21. Denne saldo 

vil derfor variere fra år til år. 

BM: Driftsleder afskediges, men kan ikke se ændringer i regnskabet. Spørg til om driftsleder afskediges 

med løn i en længere periode: 

JS: Ja, det var en del af aftalen. Der er udbetalt løn til og med dec. 21 

DJ: Nedgang i lønomkostninger vil ikke kunne ses på 2021, men vil kunne ses over sigt. 

 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

 
 

Pkt. 4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder bestyrelsens honorar 
 Revisoren fremlagde budget, der ikke gav anledning til spørgsmål. 

 Budget blev efterfølgende godkendt. 

 
 

Pkt. 5. Indkommende forslag. 

 Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår at der gives bemyndigelse til bestyrelsen til udarbejdelse af forslag om 

sammenlægning med Næsby vandværk. 

Formanden gennemgår forslag med baggrund for sammenlægning samt hvad vi skal undersøge inden et 

endeligt forslag kan stilles. 

Formanden gennemgår også fordele og ulemper ved sammenlægning. 

Gennemgangen udløste følgende forslag: 

 

BM: Man kan godt undre sig vedrørende driftsbestyrer. Der er ingen forskel – det er ikke et argument. 

JS: Næsby Vandværk har ansat en medarbejder. 

BM: Men har det en betydning – hvad opnår man ved det? 

JS: Når vi går ud af de økonomiske rammer, må Næsby Vandværk ikke hjælpe mere. 

BM: Mener ikke det er rigtigt: 

RJ: Det der sker, så blive vandværket et ganske almindelig andelsselskab som ikke må yde den ydelse. 
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BM: Mener ikke det har nogen betydning. Hvis bestyrelsen er sikker på, at vi ikke kommer over 800 m3. 

Hvorfor kan vandværkerne ikke samarbejde mere: 

RJ: Næsby Vandværk må ikke sælge ydelser efter udtræden, da Næsby Vandværk igen vil blive 

skattepligtig. 

KN: Hvor lang tid går der inden Tarup Vandværk bliver indlemmet i Odense (Vandcenter Syd) 

JS: Det er andelshaverne der bestemmer det. Odense Kommune kan ikke nedlægge Tarup Vandværk. 

BM: Når der skal bruges 200.000 kr., kan det så ikke bedre betale sig at blive lagt ind under Vandcenter 

Syd? 

JS: Det har bestyrelsen ikke drøftet. Så skal andelshaverne bede om det. 

 

 

Der gøres klar til afstemning. Hvor mange stemmer     FOR    11          IMOD    0       Blank     2. 
 

Pkt. 6.  A: Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer  

 På valg: 

 Ole Jensen – villig til genvalg 

 Michelle Sohindra – modtager ikke genvalg 

  

 Ole Jensen er villig til genvalg – ingen andre stiller op – Ole Jensen vælges til bestyrelsen. 

  

 Michelle Sohindra modtager ikke genvalg og der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen peger på Kasper Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem – ingen andre stiller op – Kasper Nielsen 

vælges herefter til bestyrelsen. 

 

 B: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 PT er der ingen suppleant, så der skal vælges 2 nye 

  

Bestyrelsen peger på Ole Beese Nielsen som 1. suppleant – Ole Beese Nielsen kunne desværre ikke deltage 

i aften, men har afleveret en fuldmagt på, at han er villig til valg som 1. suppleant – ingen andre stiller op, 

så Ole Beese Nielsen vælges herefter til 1. suppleant. 

 

Bestyrelsen peger på Bent Greve som 2. suppleant. Ingen andre stiller op – Bent Greve vælges herefter til 

2. suppleant. 

 

                                                                                                   
 

Pkt. 7. Eventuelt 
BM: Når vi indkalder til Generalforsamlingen, hvilke blade gør vi det i – ud over Lokalavisen Nordvest? 

Vil gerne foreslå, at når det er nogle vigtige ting som fusion, så sættes der en annonce i Stiftstidende. 

JS: Det kan vi sagtens gøre. 

DJ: Det kan godt lade sig gøre. 

KN: Kan vandtrykket sættes op med de nye pumper, der er købt? Kan vandet ikke pumpes op ad bakken? 

Kan der ikke købes en ny pumpe? 

JS: Vi har kørt med 30 meters tryk. Vi sender en mand op og kigger på det. Tilstræbe at man har 20 meters 

tryk, som vi kan komme og måle på. 

 

 

En stor tak skal lyde til hele bestyrelsen og personale på Tarup Vandværk for det forgangne år 

Formanden takkede for god ro og orden til de fremmødte samt ledelse af generalforsamlingen ved Carsten 

Priergaard. 

   

Herefter var generalforsamlingen slut. 

 

 

 


