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Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. 

10. august 2020 i Skødstrup Forsamlingshus 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Flemming Adamsen blev valgt til dirigent, der konstaterede, at der var lovligt indvarslet og 
rettidigt indkaldt til generalforsamlingen iht. gældende vedtægter og dermed en 
beslutningsdygtig generalforsamling. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 

Lars DUrr bød velkommen til en noget anderledes generalforsamling grundet Covid 19. 

Vandværket har i 2019 haft en vækst på 14 nye forbrugere, da vi på Lauritshøj med de 53 
boliger afregner med en målerbrønd ind til udstykningen. De forrige år har der i 
gennemsnit været 100 nye forbrugere årligt. Der er dog pres på flere sider om flere 
udstykninger i vores forsyningsområde, men det kommer der måske mere klarhed over i 
2021. 

Vandværket er blevet færdig med boringen i Vosnæsskoven i 2019 og samtidig blev 
vandværket på Vorrevej 2 renoveret med nyt tag og filtre. 

Vi har tilgang til rigeligt af vand og i god kvalitet. Vandværkets ledningsnet er i god stand. 
Vandværket har kun et spild på 2 % som skyldes skyllevand til rensning af filtre på 
værkerne. Kapaciteten og forbrug passer sammen, så længe at der ikke når vejret er 
varmt, vandes have samt fyldes have bassiner på samme tid i hele byen. Bestyrelsen 
henstiller til at man bruger vand med omtanke. 

Vandværket har modtaget flere henvendelser om anskaffelse af et blødgøringsanlæg på 
selve vandværkerne, så forbrugeren ikke selv skal investere i et til deres husstand. Det vil 
være for dyr en investering grundet at der skal 2 anlæg til vores værker på Vorrevej 28 C 
og Vorrevej 2, som vil koste omkring kr. 2,2 mio. pr. værk og driftsomkostninger vil være 
omkring kr. 20 - 30.000 pr. md. til vedligehold, salt og anden kemi. 

Dog vil vandværket i samarbejde med kommunen i fremtiden være med til at lægge en 
ekstra ledning ned til nye udstykninger så der kan bruges renset overfladevand til 
toiletskyl, vaskemaskiner m.m. 

Lars nævnte også at vi nu har mulighed for at udtræde af Vandsektorloven og det 
udsendte materiale, som blev sendt ud til forbrugerne i marts md. Det er bestyrelsens 
anbefaling, at vi udtræder, da det ikke har betydet billigere vand i de år vi har været i 
vandsektorloven. 

Vi har et samarbejde med Studstrup Vand hvor vi står for administration og driften af 
deres vandværk og ledningsnet. På sigt vil Studstrup Vand gerne sammenlægges med 
os, men først når de har fået deres ledningsnet renoveret, så det er på samme niveau 
som i Løgten Skødstrup. 



Sluttelig takkede formanden personalet, bestyrelserne i varme og forsyning for et godt 
samarbejde i 2019. 

Punkt 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Årsrapporten 2019 blev fremlagt af Søren Lykke, Deloitte 

Årsrapporten blev herefter godkendt. 

Som information til regnskabet og forsamlingen blev der sagt at vandværket i 2019 vandt 
den skattesag, vi sammen med mange andre vandværker havde anlagt mod skat, i 
landsskatteretten. 
Det betyder at der kommer ca.1 - 1,2 millioner retur, men disse dukker nok ikke op før i 
2021. 

Punkt 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

Budget for 2020 blev fremlagt af Søren Lykke, Deloitte 

Budgettet blev herefter godkendt. 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag 

Formand Lars Durr fremlagde hvorfor bestyrelsen ønskede at Løgten Skødstrup Vandværk 
skal udtræde af vandsektorloven, som vandværket har været underlagt siden 2010. I de 
år har der været store administrative- samt store driftsomkostninger forbundet med at 
indberette og dokumentere til Forsyningssekretariatet. Der har også været meget 
svingende vandpriser i de år, da vandværket ikke må spare op til investeringer og 
fremtidige renoveringer, som man kunne gøre før i tiden. Det vil man kunne undgå ved at 
udtræde af vandsektorloven. 

Samtlige fremmødte, undtagen en som undlod at stemme, stemte for. 

Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling på Bakketoften 7 mandag den 17. 
august 2020. 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg for 2 år: Lars Durr Jakobsen modtog genvalg 
Ove Rasmussen modtog genvalg 

Begge blev genvalgt 



Punkt 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg for 1 år: 
Bent Bjerglund blev genvalgt 
Lars Sørensen blev genvalgt 

Punkt 8. Valg af revisor 

På valg: 
Deloitte blev genvalgt 

Punkt 9. Eventuelt 

Dirigent Flemming Adamsen sluttede herefter generalforsamlingen 
og takkede for god ro og orden. 
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