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Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2016 i Fårup-Sabro Sognegård.
Der var mødt 40 forbrugere inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Erik Lorentzen bød velkommen.
Ad 1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Verny Thomsen, Multebærvej 48. Som stemmetællere blev Peter Holm,
Viborgvej 721, John Pagh, Solbærvej 9 og Svend Aage Hansen, Sabro Skolevej 1 valgt.
Verny Thomsen refererede fra vedtægternes § 8, hvor der står, at generalforsamling skal afholdes i
marts og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis/ugeavis samt på
vandværkets hjemmeside eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af
dagsorden. Med annoncering den 8. marts 2016 i Lokalavisen Århus Vest og den 9. marts 2016 i
Århus Onsdag Vest samt på hjemmesiden fra den 9. marts 2016 blev generalforsamlingen erklæret
lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Ad 2. Bestyrelsens beretning
Erik Lorentzen fortalte, at der nu er 1.332 ejendomme, der får vand fra Sabro Vandværk. Vi har i
2015 indpumpet 151.000 m³ råvand og fra vandværket er der udpumpet 148.000 m³ rent
drikkevand. Differencen mellem ind- og udpumpet mængde skyldes, at vi bruger noget af vandet til
at skylle vore filtre med. Af de 148.000 m³ vand, der er sendt ud i ledningsnettet, har forbrugerne
aftaget 143.000 m³. Der er altså et spild på ledningsnettet på 5.000 m³, svarende til 3,38 %. Årets
spild opstår typisk ved ledningsbrud og ved gennemskylning af ledningsnettet efter endt reparation.
Erik Lorentzen fortalte, at der i løbet af 2015 er tilkoblet 10 huse på Rønnevangen og 23 huse på
Langfreddal. Og vi har mistet en kunde. Vi er altså i 2015 vokset med 32. Kunden vi har mistet
skyldes, at en ejendom er blevet revet ned - nabohuset til REMA 1000.
Byrådet har den 20. januar 2016 vedtaget den nye vandforsyningsplan for 2016-2023 for Aarhus.
Via den kommunale vandforsyningsplan varetages den langsigtede planlægning af
vandforsyningsstrukturen i kommunen. Vandforsyningsplanen sikrer, at vandforsyningen tilpasses
både det aktuelle og det fremtidige vandbehov, så forsyningen med rent vand til alle borgere
fastholdes. Vandforsyningsplanen sikrer også, at der løbende er fokus på drikkevandsressourcens
kvalitet og mængde samt vandværkernes tilstand og kapacitet.
Erik Lorentzen oplyste, at vi nu fuldt ud har implementeret systematisk kvalitetssikring på
vandværket, som sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af
drikkevandet. På hvert bestyrelsesmøde bliver der fulgt op på arbejdsopgaver og sikret, at der ligger
dokumentation for hvad vi har foretaget os. Vi får i år tilsynsbesøg, og så må vi se, om de er
tilfredse med kvalitetssikringen.
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Tilsynsmyndigheden har i 2015 skrevet til os, at de finder, at vandværkets formue, set i forhold til
anlægsaktiverne, ikke lever op til ”hvile-i-sig-selv”-princippet. De mener med andre ord, at vi har
for stor en formue, og at vi skal til at bruge nogle af pengene. Derfor har de bedt vandværket om i
2016 at udarbejde en plan over kommende investeringer. Denne handleplan skal beskrive, hvordan
og hvornår vi vil bruge af formuen for fortsat at sikre, at vi har et velholdt og driftssikkert
produktionsapparat, som minimerer risikoen for forurening af vandet.
Bestyrelsens plan er i 2016 at igangsætte en undersøgelse af, hvor vi kan etablere en ny
kildeplads/boring syd for Sabro til afløsning af boring 3. En undersøgelse kan igangsættes nu, selv
om etableringen af en ny boring formentlig udskydes nogle år. En ny boring skønnes at koste
mellem 1½ og 2 mio. kroner. Herudover vil vi i 2016 gå i gang med at udskifte gamle
ledningsstrækninger. Hvilke ved vi endnu ikke, men der findes flere ledningsstrækninger fra
vandværkets start i midten af 1960´erne, som kan komme i spil. I 2013 omlagde og udskiftede vi
vandledningerne i Bjørnkærvej. Det kostede 803.000 kroner. Så mon ikke disse planlagte
investeringer kan tilfredsstille tilsynsmyndighedens ønsker.
Erik Lorentzen nævnte, at Regeringen sammen med sine støttepartier er blevet enige om en ny
fødevare- og landbrugspakke. Aftalen er - ifølge regeringen og støttepartierne - i samspil med natur
og miljø. Parterne siger, at den nye miljøregulering i landbrugspakken er baseret på den nyeste
viden. Den nu tidligere Miljø- og Fødevareminister har udtalt, at landbrugspakken giver "et grønt
plus" i alle årene frem mod 2021.
Flere forskere har gennemgået og regnet på det talmateriale, som regeringen har fremlagt. De når
frem til et markant anderledes resultat end regeringens embedsmænd. Der er ifølge forskerne ikke et
plus med derimod et underskud på miljøet i alle år frem mod 2021.
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund,
Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet Tænk har alle gjort opmærksom på, at den nye
landbrugspakke vil skade vandmiljøet.
Hvad der er rigtigt, urigtigt eller misvisende, skal man vist være politiker for at kunne afgøre.
Landbrugspakken er i hvert fald vedtaget.
Landbrugspakken giver landmændene i store dele af landet lov til at gøde væsentligt mere. Og hvis
en ekstra udledning af kvælstof truer vores drikkevand, så bliver vi vandforbrugere nødt til at betale
landmændene erstatning for at lade være med at gøde mere.
Det fremgår af miljørapporten til landbrugspakken, at planen vil kunne medføre øgede
omkostninger for kommuner og vandforbrugere. Aarhus Kommune mener, at de øgede
omkostninger som følge af landbrugspakken kommer til at koste vandforbrugerne i Aarhus mindst
95 millioner i erstatninger til landmændene.
Her lige før påske har Det Konservative Folkeparti meddelt, at de nu vil stille krav om en reduktion
af udledningen af kvælstof i 2017 og 2018.
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Uanset om landbrugspakken er i plus eller minus, så vil Sabro Vandværk sammen med
vandsektoren fortsat kæmpe for at beskytte vores fælles grundvand bedst muligt, så også kommende
generationer kan få rent drikkevand. Alle - også landmænd - må være interesseret i at beskytte
grundvandet mod forurening.
Erik Lorentzen oplyste, at bestyrelsen i Sabro Vandværk har valgt at indgå en aftale med Aarhus
Vand A/S om, at Aarhus Vand A/S fra den 1. januar 2016 overtager opgaven med at opkræve
betaling for levering af drikkevand på vegne af Sabro Vandværk.
Aftalen betyder, at Aarhus Vand A/S fra den 1. januar 2016 på vegne af Sabro Vandværk har al
kundekontakt om a-conto-opkrævninger, kommende årsafregninger, flytteafregninger samt
betalingsopfølgning ved manglende betaling. Det betyder også, at det vil være Aarhus Vand A/S
gebyrer, der kommer til at gælde, hvis betalingen ikke sker rettidigt.
Sabro Vandværk har som det sidste udsendt årsafregninger for 2015 her i januar 2016, og står for
kundekontakt i relation til disse.
Sabro Vandværk fortsætter uændret som privat forbrugerejet vandværk i alle henseender.
Forbrugerne har i henhold til vedtægterne fortsat den fulde indflydelse på vandværkets ledelse og
den daglige drift og administration. Det vil sige på levering af rent drikkevand, kvalitetskontrol,
prissætning, vedligeholdelse af ledningsnettet, opsætning og aflæsning af vandmålere samt
regnskabsfunktioner mv.
Baggrunden for aftalen er, at Aarhus Vand A/S i 2015 opsagde aftalerne om opkrævning af betaling
for afledning af spildevand (vandafledningsbidrag) med alle private vandværker i kommunen.
Aarhus Vand A/S ønsker fremover selv at opkræve vandafledningsbidrag. Sabro Vandværk har
ellers i de seneste 20 år stået for opkrævning af vandafledningsbidrag for Aarhus Vand A/S, og fået
betaling herfor.
For at Aarhus Vand A/S fra 2016 selv kan opkræve vandafledningsbidrag, har de naturligvis brug
for at kende de enkelte forbrugeres vandforbrug. Aarhus Vand A/S har derfor tilbudt at købe
måleroplysninger for 15 kroner pr. måler. Med en sådan løsning vil forbrugerne få fire regninger
om året. To fra vandværket på drikkevand og to fra Aarhus Vand på spildevand.
Alternativt har Aarhus Vand A/S tilbudt at overtage vandværkets opgave med at opkræve betaling
for levering af drikkevand og udføre kundeservice. Det vil Aarhus Vand A/S gøre uden beregning.
Sabro Vandværk mister med denne aftale en årlig indtægt, men vil til gengæld spare de
omkostninger, der er forbundet med opkrævningen. Og med den indgåede aftale får forbrugerne
fortsat kun to årlige opkrævninger. Samtidig er aftalen den økonomisk billigste løsning for Sabro
Vandværk.
Kassererens opgaver bliver også lettet, når opkrævningsopgaven i løbet af 2016 falder bort. For at
komme godt igennem overgangsperioden og sætte en ny kasserer ind i jobbet, har bestyrelsen
besluttet at hyre den gamle kasserer som forretningsfører frem til 1. april 2017.
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Erik Lorentzen sluttede beretningen med at takke bestyrelsen og driftslederen for det store arbejde,
som de lægger i at passe og passe på Sabro Vandværk.
Sabro Vandværk er ikke - som nogen tror - ved at blive overtaget af Aarhus Vand A/S. Sabro
Vandværk vil bestå som et selvstændigt vandværk så længe der er nogen, der gider lade sig
indvælge i bestyrelsen og løse de opgaver, der nu engang skal løses, for at vi alle kan få rent vand
ud af hanerne.
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.
Jørgen Hyldegård Jensen, Agerbærvej 23 spurgte, hvad den gamle vandværksbygning bruges til
eller skal bruges til i fremtiden. Erik Lorentzen svarede, at vandværket benytter den gamle
vandværksbygning som garage for en havetraktor. Nogen mener, at det er lidt flot, at have en så stor
bygning stående som garage for en havetraktor. Omvendt er det måske endnu flottere, at have den
stående helt tom. Hvor om alting er, så er det bestyrelsens holdning, at bygningen bliver stående
intakt og velholdt så længe udlejeren af grunden, Aarhus Kommune ikke forlanger bygningen
nedrevet og grunden anvendt til andet formål. Brugerrådet har en ide om, at der kan være P-pladser
på grunden. Men vandværket har endnu ikke set et konkret udspil herom. Det koster omkring
200.000 kroner, at få bygningen nedrevet, og de penge vil bestyrelsen ikke bruge før en nedrivning
bliver krævet.
Peter Vestergaard, Blåbærvej 11 spurgte, om aftalen med Aarhus Vand A/S giver en besparelse for
vandværket. Erik Lorentzen svarede, at vi i 2016 mister en indtægt på ca. 78.000 kroner. Til
gengæld sparer vi nogle udgifter fx lønudgifter i forbindelse med opkrævningsfunktionerne,
udgifter til porto og til softwareprogrammer. Besparelserne er dog mindre end den mistede indtægt.
Vagn Bødker, Sabro Vænge 95 spurgte, om Sabro Vandværk var blevet tvunget til at indgå en aftale
med Aarhus Vand A/S. Erik Lorentzen svarede, at det var vandværket ikke. Faktum er, at Aarhus
Vand A/S opsagde aftalerne med alle vandværker om opkrævning af vandafledningsbidrag. Vi fik i
stedet tilbudt to muligheder. Vi kunne vælge mellem 1) at fortsætte med selv at opkræve for vand
og sælge måleroplysninger til Aarhus Vand A/S eller 2) at lade Aarhus Vand A/S overtage hele
opkrævningsopgaven. Bestyrelsen valgte det sidste, fordi det er den økonomisk mest fordelagtige
løsning for vandværket, fordi forbrugerne derved kun får to og ikke fire årlige opkrævninger, og
fordi det gør det lettere at finde en ny kasserer, når kassererens opgavevaretagelse er mindre
omfattende.
John Pagh, Solbærvej 9 spurgte, hvorfor vandværket ønsker at etablere en ny kildeplads/boring syd
for Sabro og ikke fx på den gamle kildeplads. Erik Lorentzen svarede, at da vandværket fik
tilladelse til udvidelse af indvindingsretten stillede Aarhus Kommune det som en betingelse, at en
ny boring skulle ligge syd for byen. Sandsynligvis af hensyn til kommunens råbandsindvinding i
Ristrup. Vores gamle boring på Stillingvej 7 er svær og dyr at vedligeholde, og den er ikke så dyb,
som en ny boring gerne skal blive.
Bestyrelsens beretning blev herefter sat til afstemning. Beretningen blev godkendt uden
stemmeoptælling.
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Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Erik Lorentzen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2015. Erik Lorentzen henviste til de
omdelte ”miniregnskaber”.
Erik Lorentzen præsenterede - som sædvanligt - via PC´eren og projektoren et fuldgyldigt,
specificeret regnskab på væggen.
Erik Lorentzen oplyste, at årets driftsresultat er 0 kroner. Vandværker er ifølge Erhvervsstyrelsens
vejledning fra 2015 underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip. Efter dette princip skal der
årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets
omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for
meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for
lidt”). Erik Lorentzen henviste til note 1 i årsrapporten, hvor det fremgår, at vi i 2015 har haft en
underdækning på 26.968 kroner - altså et underskud på 26.968 kroner. Når dette underskud
tillægges omsætningen, går driftsresultatet i nul. Og det er netop meningen med ”hvile i sig selv”princippet. Det kan være svært at forstå logikken i, at årsregnskabet fremover skal opgøres efter
dette princip. Men det er dette princip vi skal følge.
Erik Lorentzen oplyste, at vi også har ”mistet” hele vores egenkapital. Sabro Vandværk a.m.b.a. har
ingen kapitalejere og ingen andelshavere indbetaler andelskapital ud over tilslutningsbidraget. Der
er altså ingen, som ”ejer vandværket”. Egenkapitalen er i stedet blevet til en overdækning (”der er
opkrævet for meget”). Denne overdækning skal i princippet tilbagebetales over en årrække fx ved
nedsættelse af vandafgiften eller ved at bruge penge på vedligeholdelse o.l. I 2016 budgetterer vi
med store vedligeholdelsesudgifter, hvorfor noget af overdækningen benævnes kortfristet.
Erik Lorentzen henviste til note 13. Især til tekstdelen, hvor der står, at af overdækning langfristet
del er 13.626.977 kroner investeret i ledningsnet, teknisk anlæg, bygning, grund, elektroniske
vandmålere samt driftsmidler. Beløbet er således bundet og kan ikke tilbagebetales.
Årsrapporten bliver fremover et lidt kunstigt regnskab, hvor årets resultat altid viser nul kroner. Og
hvor egenkapitalen står anført som overdækning eller underdækning.
Erik Lorentzen gennemgik posterne i balancen samt posterne i noterne 1-3. Erik nævnte specielt, at
der er foretaget nedskrivning på reservedelslageret med 85.946 kroner. Dette er sket for at
nedbringe ”formuen”.
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.
John Pagh, Solbærvej 9 spurgte, hvem der beslutter, om den gamle grimme vandværksbygning skal
nedrives. Erik Lorentzen svarede, at det er en bestyrelsesbeslutning. John Pagh bemærkede, at det
vel også kan være en generalforsamlingsbeslutning. Erik Lorentzen svarede, at det kan det
naturligvis, men så skal der være stillet forslag herom. Det kan fremsættes til behandling på næste
års generalforsamling.
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En unavngiven person spurgte, om det er muligt for forbrugerne online at følge sit daglige
vandforbrug. Erik Lorentzen svarede, at det p.t. ikke er muligt. Vandmålerne radioaflæses kun en
gang i kvartalet. Vi eksperimenterer med en anden form for dataindsamling, så måske i fremtiden
kan en onlineløsning tilbydes.
Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Årsregnskabet blev herefter sat til
afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling.
Ad 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Erik Lorentzen fremlagde og gennemgik budgettet for 2016 i hovedtal. Budgettet viser et underskud
på 622.000 kroner efter finansiering.
Erik Lorentzen fremlagde og gennemgik herefter forslag til takstblad for 2016. Beregning af
anlægsbidrag sker efter de mellem Foreningen af Forbrugerejede Vandværker i Århus Kommune og
Århus Kommune aftalte regler. Anlægsbidraget indeksreguleres hver 1. januar efter
prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1. Prisindekset fra 2014 til 2015 er faldet fra indekstal 100 til
indekstal 99,62. Indekstallet er således faldet med 0,38 %. Indekstallet for 2015 er gældende for
beregningen af anlægsbidraget for 2016 for hovedanlæg, forsynings- og stikledninger. Den
beregnede pris er oprundet til hele kroner.
Takstbladet skal gælde for hele kalenderåret 2015. Ud over indeksreguleringen er der ingen
ændringer vedrørende anlægsbidrag.
Driftsbidraget på 5,50 kroner pr. m³ eksklusive moms blev foreslået fastsat uændret. Det faste årlige
driftsbidrag pr. vandmåler på 400 kroner eksklusive moms blev ligeledes foreslået fastsat uændret.
Rykkergebyrer og genåbningsgebyrer blev foreslået fastsat uændret. Erik gjorde opmærksom på, at
gebyrer for manglende betaling samt administrative gebyrer efter den 1. januar 2016 vil blive
opkrævet af Aarhus Vand A/S efter deres gebyrtakster.
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til budgettet og takstbladet.
Peter Vestergaard, Blåbærvej 11 spurgte, hvorfor den budgetterede løn til kassereren i forhold til
2015 kun falder med 16.000 kroner til 80.000 kroner, når opkrævningsopgaven er overgået til
Aarhus Vand A/S. Erik Lorentzen oplyste, at kassereren i 2016 stadig varetager
opkrævningsopgaven for så vidt angår årsafregningerne for 2015. Først når den opgave bortfalder i
løbet af 2016, falder udgiften til kassereren/forretningsføreren. Ud over opkrævningsopgaven løser
kassereren/forretningsføreren en række økonomifunktioner, som bestyrelsen mener, skal honoreres
som budgetteret.
Budgettet og takstbladet blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt uden stemmeoptælling.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til behandling på generalforsamlingen.
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Ad 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Claus
Christensen og Lone Kildal Møller. Begge er villige til genvalg. Dirigenten Verny Thomsen
spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke foreslået andre
kandidater. De to bestyrelsesmedlemmer blev derfor genvalgt for en toårig periode.
Da Erik Lorentzen er flyttet fra Sabro udtræder han af bestyrelsen. Der skal derfor ekstraordinært
vælges et nyt bestyrelsesmedlem for et år. Dirigenten bad om forslag. Erik Lorentzen foreslog på
bestyrelsens vegne Jan Mulbjerg Jensen, Kirsebærvej 18. Dirigenten spurgte, om der var andre
forslag. Der blev ikke foreslået andre kandidater. Jan Mulbjerg Jensen blev derfor valgt for en etårig
periode.
Generalforsamlingen skulle herefter vælge to suppleanter til bestyrelsen. På bestyrelsens vegne
foreslog Erik Lorentzen at genvælge Carsten Christiansen som første suppleant. Carsten
Christiansen er villig til at modtage valg. Herudover blev John Pagh, Solbærvej 9 foreslået. Der
blev ikke foreslået andre kandidater. Dirigenten fastslog herefter, at Carsten Christiansen er valgt
som første suppleant og John Pagh som anden suppleant - uden stemmeoptælling.
Ad 8. Eventuelt
Frank Andersen, Eshøjvej 60 spurgte, om vandværket har fundet hans stophane. Erik Lorentzen
svarede, at det ved han ikke, og da driftslederen ikke er til stede og kan svare, bad Erik om, at Frank
kontakter Carsten Christiansen for at få et svar.
Næstformand Torben Nørbjerg Jensen bad om ordet. Han takkede Erik Lorentzen for hans virke i
bestyrelsen dels som kasserer i 38 år og de seneste år også som formand. Erik Lorentzen modtog et
gavekort til Aarhus City.
Vagn Bødker, Sabro Vænge 95 bad om ordet. Han fortalt, at det var ham, der for 38 år siden bad en
dengang ung mand om at påtage sig opgaven med at være kasserer for vandværket. Vagn Bødker
fortalte lidt om historien og sluttede med at sige Erik Lorentzen tak for indsatsen gennem årene.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Erik Lorentzen inviterede
herefter forsamlingen på oste-/pølseanretning fra Lading Mejeri.
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Som bestyrelsesmedlemmer:

Erik Lorentzen

Thomas Graasten

Lone Kildal Møller

Claus Christensen

Torben Nørbjerg Jensen

