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Beretning fra generalforsamling i Gørding 
Vandværk  
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                    Revisor: Jannie 
                    Andelshavere:   2 stk. 
1. 
Arne Clausen blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidig indkaldt. 
Herefter blev ordet givet til formand Allan Møllgaard til aflæggelse af årets 
beretning. 
 
2. 
Allan bød velkommen til Gørding Vandværks årlige generalforsamling. 

Hovedaktiviteter for Gørding vandværk. 

Formålet med at drive vandværket er at overholde forsyningsloven, sikre at vandkvaliteten er god 

og mængden er tilstrækkelig. Holde driftsomkostningerne nede og henlægge til fornyelser samt at 

varetage forbrugernes spørgsmål. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. 

Gørding Vandværk har i 2020 fremstillet 144.825 m³ vand,  

modtaget 107.360 m³ fra Bjøvlund.  

Faktureret 248.430 m³,  

brugt til skyllevand efter måler 2.028 m³, 

 

dette giver os ca. 1,5 % i vandspild.  

 

Kvaliteten af det udpumpede vand er generelt god. PH-værdien og vandets hårdhedsgrad ved 

seneste målinger udgør henholdsvis PH 7,5 og hårdheden 13. Så vandkvaliteten opfylder 

miljøkontrollens krav. 

Der har været 9 tilslutning i 2020 og 4 i 2021 indtil videre. Dermed er nu i alt 911 forbruger 

tilsluttet Gørding Vandværk. 
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Der fortsættes stadig med afværgeboringen, pga. af tidlig benzenforureningen. 

 

Årets resultat efter henlæggelser i 2020 er på 0 kr. 

 

Der blev tidligt i året 2018 og fortsat ind 2019 indledt en dialog med Jernved Vandværk som 

desværre har en forurening med sprøjtegift. Vi har i Gørding stadig ikke fået et svar på deres 

fremtid. Men vi har nok opgave om at forsyne dem fra efteråret 2021. Vi kan se at dette har været 

taget op på byrådet og der står at vi skal forsyne. Hvis det kommer dertil at vi skal forsyne Jernved, 

skal der købes yderligt ejerskab i Bjøvlund vandværk. Vi er forpligtet til at aftage 30% af vores 

leveret mængde. 

  

Vores 2020 og 2021 er også berørt af covid19. vi har holdt alle ude af værket. Bestyrelsesmøder er 

flyttet udsat eller aflyst.  

 

Vores SMS-varsling til borger om planlagte afbrydelser af vandet er udvidet en smule. Vi har brugt 

Facebook opslag med succes. Vi har indtil nu, kun haft en god dialog i dette forum.  

 

Vi taler stadigvæg i bestyrelsen om vandpriser. Vi står bare pt. med denne uvished omkring Jernved 

og separering af vores by. Så længe vi ikke kan se vores endelige udgifter tager vi det op igen til 

2022.   

Fremtiden for Gørding vandværk 

2021 er stadig med fokus på vores afledte spildevand. Vi har fundet en samarbejdspartner som kan 

løse denne opgave. Ved at pumpe vores skyllevand i fællebeholder og lede det tilbage igennem 

filter kan vi genbruge 98 % af vandet igen. Det giver os en årlig besparelse og en tilbagebetalingstid 

på ca. 5 år. Vi har i bestyrelsen taget beslutning om at arbejde videre med den løsning. 

Dette er endnu et godt skridt mod et grønt vandværk. Vi skal passe godt på det vand som vi har til 

rådighed. 

 

I foråret 2021 har vi haft held med at finde rent vand til en evt. ny boring. Vi er dog ikke kommet 

helt i mål da der er uenighed om prisen på jorden hvor boringen er placeret.  

 

Vi vil fortsætter med renoveringen af ledningsnettet. I 2021 bliver det så sammen med separering 

igennem hele byen. Sydbyen er pt. i gang og vi har fulgt med uden de store udskiftninger og 

forstyrrelser.  

 

Prisen på vand fra Bjøvlund er prissat til 1,67,-/m3  

Dette er 0,36,-/m3 mindre end sidste år.  

Hvilket giver os i Gørding en besparelse på ca. 35,000, - 

 

Vi har i 2021 fastholdt vandprisen pr. m3 til 4,50 kr. og miljøafgiften er fast 6,37 kr. (statsafgift) 
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Iht. Loven skal vi som selskab køre efter ”hvil i sig selv” princippet, hvilket betyder, at der ikke må 

være over- eller underskud i værket. Som bestyrelse skal vi lave en opgørelse at værdien på vores 

værk og ledninger, dertil også investeringsplaner for de næste 10 år frem. Så vi går igen et 

spændende år i møde.  

 

Ellers forventer vi i bestyrelsen et tilfredsstillende resultat i det kommende regnskabsår. 

 

 

Så skal der være en stor tak til de fremmødte, bogholder, bestyrelsen samt suppleanter, revisorerne 

og vandværkspasser for godt samarbejde. 

 

 

Hermed gives ordet igen til Ordstyrer 

 

3. 

Jannie fra revisor Jørn M. Schmidt fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 

 

4. 

Jannie fra revisor Jørn M. Schmidt fremlagde budgetforslaget for 2021, der blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 

5. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

6. 

Bestyrelsen:         Allan og Andy blev genvalgt. 

Suppleanter:         Jesper Bennedsen og Jesper Egegaard blev valgt 

 

 

7. 

Statsaut. revisor:  Jannie M. Hansen fra Jørn M. Schmidt blev genvalgt.  

Interne revisor:     Laila Miené og Jette Lehmann blev genvalgt. 

 

 

8. 

 

Fra formanden lød der en tak til de fremmødte. 

Herefter takkede ordstyrer for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 


