
 

29. juni  2020  

Referat af ordinær generalforsamling nr. 89 i Saltum Vandværk a.m.b.a. på Saltum 
Husflidsskole. 

Niels Daarbak forfald, resten af bestyrelsen til stede. Vandmester samt 4 øvrige brugere samt Ulla 
Buje fra Sdr Saltum Vandværk. 

1.       Valg af dirigent. 
Bent Jensen valgt til dirigent. 
Frist for indvarsling overholdt, generalforsamlingen er dermed lovlig og 
beslutningsdygtig. 
 

2.       Formandsberetning. 
Jens Chr. Buje fremlagde beretningen 2019, samt orienterede om nye tiltag siden 
2019, bla. mulighed for jordkøb. (Se beretningen samt tillæg på hjemmesiden).  
Beretningen godkendt. 
 

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
Ole Poulsen gennemgik regnskab 2019.. 
(Se regnskabet og budget på hjemmesiden). 
Regnskabet godkendt. 

 
4.       Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.  

Ole gennemgik budgettet, og gennemgik det nye investeringsbudget.  
Budgettet godkendt. 

 
5.       Behandling af indkomne forslag. (fremsendt 8 dage før). 

Ingen indkomne forslag. 
 

6. Opfordring til sammenlægning med Sdr Saltum Vandværk. 
- Jens Chr Buje fremlægger anmodningen fra Sdr. Saltum Vandværk om at bliver lagt 

sammen med Saltum Vandværk. 
- Saltum Vandværk har i ca 6 år leveret vand til Sdr Saltum.  
- Sdr Saltum er i gang med at opgradere ledningsnettet. Ligesom nettet er ved 

at blive digitaliseret hos Tvillum. 
Generalforsamlingen er af den opfattelse af at bestyrelsen skal arbejde videre frem 
mod en fremtidig sammenlægning. Endelig godkendelse af denne skal godkendes på 
fremtidige generalforsamlinger i begge værker. 
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7.       Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen er Jens Chr. Buje, Terkel Simoni Nielsen og Niels Daarbak. 

Niels Daarbak ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Daniel Andersen, Saltum Autohandel vælges. 

Genvalg til Jens Chr Buje og Terkel Simoni Nielsen. Daniel Andersen nyvalgt til 
bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

På valg: Jens Chr. Jensen og Christian Bindeballe. 

Begge genvalgt. 

9.       Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
Revisorer: Kaj Christensen og Lars Østenkær 
Begge genvalgt 
Revisorsuppleanter: Bent Sørensen og Ib Andersen. 
Begge genvalgt 

 
10.       Eventuelt. 

- der blev spurgt om prisen på vand i Saltum svarer til andre lignende vandværker. Vi 
er i den billige ende. 

- opfordring til at se på om lønningerne i vandværket er fulgt med tiden. Ideen er 
landet, og hørt af bestyrelsen. 

- der blev spurgt fra fjernvarmeværket hvilke vandure vi vil skifte til. Svaret er at det 
bliver målere fra Kamstrup til fjernaflæsning, men at det ikke er besluttet endnu om 
det bliver typen der kan aflæses fra antenne eller om det er den billigere type som 
aflæses fra bil. 

 

For referat Terkel Simoni Nielsen 

Dirigent  

 

Bestyrelsens beretning, regnskabet, budgettet samt takstbladet kan findes på vandværkets 
hjemmeside www.saltumvand.dk 
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