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Strib, den 5. februar 2018 

 
Jvf. Vedtægternes §6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i 
Vandrådet i Middelfart 
 

Dato: Tirsdag den 6. marts 2018 
Tid:  20.30 

Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5 i Ejby 
 

Dagorden iflg. vedtægterne: 
 

1. Registrering af fremmøde 
2. Valg af dirigent og stemmetællere  

Dirigent  Palle Christensen og stemmetællere Bent Ottesen og Bent Nielsen 
3. Bestyrelsens beretning Godkendt 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Godkendt 
5. Budget og kontingentbeløb for det kommende år fremlægges 

    til godkendelse Godkendt Kontingent 1kr pr forbruger opkræves til 

efteråret. 
6. Behandling af indkomne forslag (ingen) 

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
  på valg er:  Kim Lund (modtager genvalg) OK 

         Niels Bebe (modtager genvalg)Trækker sig og Kaj Andersen 
Nr. Aaby blev valgt. (var ikke til stede) 

       Jan Larsen (modtager genvalg) OK 
        

Suppleant:  Mads Christoffersen OK 
 

8. Valg af revisor og suppleant 
  På valg er:  Revisor  Palle Christensen 

       Suppleant Peter Hansen Var ikke til stede. Bent Etlevsen 
valgt 

 

9. Eventuelt 
 

Hvis du/I ønsker at deltage i den sædvanlige spisning før 
generalforsamlingen så er mødetiden kl. 18.00 og tilmelding er nødvendig. 

 



Tilmelding med angivelse af vandværk og antal personer sendes til 
jan@strib.dk senest den 26. februar 2018. 

 
På gensyn den 6. marts 

 

 
Med venlig hilsen 

Jan Larsen 
Formand for Vandrådet i Middelfart 
51384299 

jan@strib.dk 
 

 

 

Fremmødte: 

 

 

         Asperup-Roerslev  2 

         Brenderup   2 

         Båring-Asperup  1 

         Emtekær-Tanderup  4 

         Gelsted   7 

         Nørre Åby   2 

Skrillinge-Russelbæk  1 

Strib Vandværk  3 

Niels Gran   1 

 

  23 

 

 
 

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2017 

 
Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig 
med mig som formand, Per Posselt som næstformand, Kim Lund 
som kasserer og bestyrelsesmedlemmer Marie Heebøll og Niels 
Bebe. 
 
Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder, det ene med deltagelse af 
Teknik og Miljø hvor vi arbejdede på at færdiggøre 
fællesregulativet og nu generalforsamling siden sidst. 
 
Ved sidste års generalforsamling kom jeg i beretningen ind på at 

vi havde en forhåbning om færdiggørelse af fællesregulativet. Det 
er endnu ikke helt på plads, men mangler bare et par enkelte 
detaljer før vi er enige og kommunen kan godkende det. 
 
En af knasterne er bestemmelsen om at der skal betales for alt 
leveret vand, også til brandslukning. På mødet fremførte vi at der 
selvfølgelig skal betales for vand, også til brandslukning. 
Det kunne kommunen dog ikke godkende og ville have det 
nærmere undersøgt, hvorefter de vil vende tilbage. 
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I praksis viser det sig at ingen reelt opkræver betaling da 
vandforbruget til slukning af en almindelig brand er meget 
begrænset. Dog kan der forekomme forbrug i større mængder 
ved bl.a. gårdbrande, halmbrande og industribrande hvor det 

kunne komme på tale at opkræve et beløb. 
 
Med de få ting som resterer inden vi er enige, vil vi igen ved 
denne generalforsamling give udtryk for at det må falde på plads 
i det kommende år. Ikke mindst set i lyset af, at Vejlby Fed 
Vandværk har fået godkendt et regulativ i 2017 hvor der står, at 
der opkræves et driftsbidrag for alt leveret vand. 
 
På mødet havde vi lejlighed til at hilse på de to nye i afdelingen. 
Rikke Kirk Andersen, som er afløser for Henning Leth. 
Anne Grethe Pedersen, som er afløser for Vicki Schmidt. 

 
Kommunen har været presset i det forløbne år, og har derfor 
udskudt afholdelse af stormøde. 
 
2017 var året hvor vandværker blev ramt af forhøjet indhold af 
pesticider. Det medførte bl.a. at Vejlby Fed Vandværk var nødt til 
at lukke for den ene af deres to boringer, samt at TRE-FOR vand 
lukkede Staurby Skov Vandværk. 
Vejlby Feds boring skulle nu være i drift igen da vandanalyser nu 
viser et indhold under grænseværdien. 
Staueby Skov er fortsat lukket, men har fået en kommunal 
dispensation til at kunne bruge vand fra værket hvis de selv eller 
et af de værker der er koblet til at få leveret vand i nødsituation. 
 
 
Vi har i øjeblikket 18 vandværker som medlemmer i Vandrådet. 
Det blev en realitet da Gelsted, Gelsted-Taarup og Lunghøj blev 
sammenlagt. 
 
 


