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Ordinær generalforsamling i
Sønderup Vandværk Amba
Onsdag 24. april 2019 kl. 19.30 i Sønderup
forsamlingshus, med spisning kl. 18.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning
med Haverslev Vandværk
6. Valg af medlemmer (3 stk.) og suppleanter (2 stk.) til
bestyrelsen
a. På valg er Ole Jespersen, Erling Hvilsom og
Mads Sørensen (alle genopstiller)
7. Valg af revisorer (2 stk.) og revisorsuppleant
8. Eventuelt

www.sonderupvand.dk
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Vandforbrug 2018
Solgt vandmængde:
Udpumpet vandmængde:
Vandspild:

39.628 m3
38.646 m3
2.5 %

Forbrugsmønster

Totalforbrug [kbm.]
5 største forbrugere [kbm.]
Andre forbrugere [kbm.]
Andel af forbrug for 5 største forbrugere
Antal forbruger
"Gennemsnitligt vandforbrug" [kbm./forbruger]
"Gennemsnitligt vandforbrug" excl. 5 største
forbrugere [kbm./forbruger]
Antal "Nul-forbrugere"

2016
2017
2018
40,451 36,417 38,646
24,443 21,105 22,822
16,008 15,312 15,824
60%
58%
59%
174
232

175
208

175
221

95

90

93

-

-
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Økonomisk oversigt

Kommende større investeringer/udgifter
År

Beskrivelse

2019
2020
2021
2022
2023

Udskiftning af filtermateriale (arsenfilter)
Periodisk udskiftning af vandmålere (hvert 6. år)
Renovering af ledningsnet (primært Sønderupgårdsvej)
Inspektion og rensning af rentvandstank (hvert 5. år)

www.sonderupvand.dk
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50,000
100,000
250,000
25,000
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5a. Sammenlægning med Haverslev Vandværk
Bestyrelserne i Haverslev og Sønderup Vandværker har
set på mulighederne for at sammenlægge de to
vandværker og konklusionen er blevet, at vi indstiller, at
vandværkerne lægges sammen.
Årsagerne til at sammenlægning kommer på tale er
flere:
• Øget robusthed både økonomisk og ledelsesmæssigt
• Nye regler og krav giver øget administration ved
begge værker
• Ved at vælge sammenlægning bibeholdes selvbestemmelsen i lokalområdet
• Mulighed for at bibeholde et forbrugerejet vandværk
• Værdien af vandværkernes installationer er den
samme (målt pr. forbruger), så derfor vil ingen
forbrugere have ekstraomkostninger ved
sammenlægningen
• Vandprisen er omtrent den samme ved begge
værker, og sammenlægningen forventes ikke at
give anledning til ændrede takster
Bestyrelsen for Sønderup Vandværk anmoder og
opfordrer generalforsamlingen til at godkende den videre
proces og udføre sammenlægningen i henhold til
vedtægterne, så Sønderup Vandværk nedlægges pr
31.12.2019 og lægges ind under Haverslev Vandværk
og alle aktiviteter videreføres der.
www.sonderupvand.dk

