
Torkilstrup-Lillebrænde vandværk   Generalforsamling 14-6-2021 

Tilstede var 24 andelshavere heraf 5 fra bestyrelsen 

1. Valg af stemmetællere:  Rita Jensen og Frode Kok 
 

2. Valg af dirigent: Søren Kok 

Bestyrelsen har udskudt årets generalforsamling pga Covid 19 

Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i Ugeavisen 25-5-2021 

 
3. Bestyrelsens beretning ved Edvard Traberg 

Lasse Frøding – er der pesticider i vandet? Edvard, Det er der ikke 
Sekunda vand, er der kontrol med det? Sekundavand er ikke noget vandværket har med at gøre 
Lasse Frøding: vil 4 opkrævninger reducere restancerne?. Edvard vi ønsker at opkræve forud da 
forbruger i nogle tilfælde rejser og vi ikke kan inddrive pengene. Ved forskudsopkrævning kan vi 
minimeres tabene 
Stefan Outzen: hvad er pointen med sammenlægningerne? Edvard: ved større vandværk vil vi 
bedre kunne hjælpe fx Nr. Alslev. Samt sikre rent vand i fremtiden. Vi vil have bedre mulighed for at 
løfte opgaven med flere boringer i fremtiden. Vi bliver mere robuste rent økonomisk. De stigende 
krav gør det svære at være et lille vandværk. 
 
Beretningen blev herefter godkendt 
 

4. Regnskab forlagt af Helle Hansen: 
Regnskabet for 2020 viser et overskud på 199.000kr 
Regnskabet kan ses på T-lvand.dk 
Kommentar fra Merete Højrup: kubikmeterprisen er steget mere end den faste afgift – man passer 
bedre på de store forbrugere end de små. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt 
 
 
 
 

5. Budget 2022 forelagt af Helle Hansen: 

Budget 202 viser et overskud på 37.000kr 

Budgettet blev herefter godkendt enstemmigt 

 

 



6. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er: Helle Hanen – ønsker ikke genvalg 

Jacob Jensen – villig til genvalg 
Henriette Jakobsen opstiller 
Verner Hansen opstiller 

    
   
Jacob, Henriette og Verner blev valgt til bestyrelsen. 

 

Valg af suppleant.  
 Peter Iwaniewicz – ønsker ikke genvalg  
 Niels Hansen – villig til genvalg 
Kurt Johnsen opstiller 
 
Kurt blev valgt som 1. suppleant og Niels som 2. suppleant 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Helle Hansen blev valgt blev som revisor 
Rita Jensen blev valgt som revisorsuppleant 
 

9. Fremtiden  
Orientering om muligt samarbejde mellem Torkilstrup-Lillebrænde vandværk, Gundslev, Eskilstrup 
og Farnæs. Udvidelse af TLV blev droppet og får i stedet leveret vand fra Eskilstrup for at spare 
penge.  
Farnæs ønsker ikke pt at indgå i et samarbejde 
Stefan Outzen – det er godt og det forpligter ikke. 
Lasse Frøding: Underligt Farnæs ikke vil være med. 
Rita Jensen: Farnæs deltog ikke på kommunens møder om mulige samarbejder 
Søren Kok: boringer i fremtiden? Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Kommunen udpeger dem 
Der er opbakning til bestyrelsen kan arbejde videre med samarbejdet. 

 

10. Eventuelt 
Kurt Johnsen, Peter Iwaniewicz  og Helle Hansen stopper i bestyrelsen. Tak for samarbejdet 
 
 



Formanden takkede Søren Kok for at være dirigent 
 
 
 
 
Dirigent: Søren Kok    Referat: Anders Kappel 
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