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Valg af dirigent 
Jørgen Møller blev valgt som dirigent. 
Jørgen Møller takkede for valget og bemærkede, at i år blev generalforsamlingen afholdt længe 
efter den dato, den skulle være afholdt på. Det var på grund af Coronakrisen. 
Derefter konstaterede han, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 
 
Beretning om det forløbne år 
Se bilag 1, 10. sept. 2020 
 
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 
Se bilag 2, 10. sept. 2020 
Den reviderede årsrapport blev gennemgået af Jakob Lauridsen. 
Derudover forklarede han, at han havde kontaktet banken angående de urimelige strafrenter.  
Jakob Lauridsen fik en aftale om, at Bording Vandværk kunne nøjes med en strafrente på - 0,5 %. 
For at bringe renteudgiften yderligere ned har Jakob anbragt ca. 2 mio. kr. på vores skattekonto hos 
SKAT. Pengene står her til 0 %. De vil blive brugt til momsbetaling og betaling af de beløb, der 
opkræves for staten i statsafgift.  
Hvis Vandværket skulle få brug for pengene til andet formål, kan de vederlagsfrit hæves igen. 
 
Der var spørgsmål til beretning og årsrapport. 
Er der alarmer med til det nye styringssystem? 
Nej, men i forvejen er der installeret de nødvendige alarmer på Vandværket. 
 
Hvor stort et beløb bør Bording Vandværk ligge inde med for at klare en uventet hændelse? 
Det værste der kan ske, er vel en større forurening. Her er det svært at gætte et beløb. 
Men hvis vi bliver nødt til at lukke en boring og få foretaget en ny, vil det beløbe sig til omkring  
1 mio. kroner. 
Hvis det er et filteranlæg, der skal erstattes, vil beløbet være ca. 800.000 kr. 
Som det fremgår af årsrapporten, vil vi kunne klare det. 
Som Knud Overby formulerede det: Det kan vi gøre takket være dygtige og forudseende tidligere 
bestyrelser. Samtidig har vi altid haft meget dygtige medarbejdere. 
Disse ord medførte ros fra forsamlingen: Den nuværende bestyrelse har nu også gjort det godt og 
skal have ros for at forsyne os med rent og forholdsvis billigt vand. 
Jakob Lauridsen oplyste, at Bording Vandværk er det billigste i Ikast-Brande kommune, og der er 
 ikke planer om at sætte priserne op. 
 
Både beretning og årsrapport blev godkendt. 
 
Valg til bestyrelse 
På valg var 
Knud Overby 
Kristian Hansen 
Per Aagård Ankerstjerne 
 
De blev alle genvalgt. 
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Valg af suppleanter 
Leif Vinding og Søren Chr. Nielsen blev genvalgt 
 
Valg af revisionsselskab 
’Revisionshuset Tal og Tanker’ blev genvalgt 
 
Indkomne forslag 
Ingen forslag 
 
Eventuelt 
Der har været en forespørgsel om blødgøring af vandet. 
Der var bred enighed på generalforsamlingen om, at yderligere blødgøring af vandet ikke var 
nødvendig. 
 
Dirigenten takkede for, at alt var forløbet i god ro og orden. 
 
referent:  
Ole Rasmus Nielsen 
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