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Referat fra 
 

Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk Amba. 
 

Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 på Bov Kro 
 
Dagsorden:  
 
1.  Valg af dirigent.  
2.  Bestyrelsens beretning.  
3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
4.  Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.  
5.  Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen. 
6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  
7.  Valg af revisorer.  
8.  Eventuelt.  
 
På valg til bestyrelsen er Ove John Rasmussen, og Annette Vesterholt. 
På valg er tillige suppleanterne Kim Klintø og Thorkild H. Jessen samt revisionsfirmaet 
Sønderjyllands Revision. 
 
Efter afholdelse af generalforsamlingen er vandværket vært ved en Pariserbøf. 
 
 
Fremmødte: 25 personer, hvoraf 6 ikke var stemmeberettigede. 
De 6 var gæster fra Kollund Vandværk, Holbøl Vandværk, Hokkerup Vandværk, Fårhus 
Vandværk og Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision. 
 

1. Formanden Ove John Rasmussen bød velkommen til de andelshavere, der var mødt op til den 18. 
ordinære generalforsamling i Padborg Vandværk Amba. 

 
En særlig velkomst til Statsaut. Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision og de 
inviterede gæster fra vores nabovandværker, med hvilke vi har et godt samarbejde. 
 
Også velkommen til vandværkets medarbejdere: Henning Hansen og Allan Jørgensen. 
 
Rent praktisk oplyste Ove John Rasmussen derefter, at der står øl og vand på bordene til fri 
afbenyttelse og senere på aftenen serveres en pariserbøf på vandværkets regning. 
 
Herefter gik vi over til dagsordenen. 
 

Ad. 1 Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog andelshaver Arne Roost. 
 
Arne Roost blev enstemmigt valgt til dirigent. 
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Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidig 
indvarslet i Bov Avis i uge 11 og 13, og dermed lovlig og beslutningsdygtig – samt at 
dagsorden var korrekt ifølge vedtægterne og udleveret til de fremmødte. 
 
Protokolfører: Monika Jensen. 
 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden Ove John Rasmussen: 
 

 Vandværket har afsluttet sit 18. regnskabsår som forbrugerejet andelsselskab. 
 Der blev i 2021 udpumpet 626.889 m3 vand, hvilket var 10.904 m3 mindre end i 2020. 
 Padborg Vandværk har i 2021 gennemført 6 investeringsprojekter. 
 Padborg Vandværk har i samarbejde med Agri Norcold udskiftet beklædningen på 

vandtårnets beholder, hvor den gamle beklædning af alu-plader var ved at være nedslidt. 
Agri Norcold ejer grundstykket, hvorpå vandtårnet står, og det var et ønske fra grundejeren, 
at den nye pladebeklædning blev af samme type som på Agri Norcolds øvrige bygninger på 
grunden. 
Den samlede omkostning til arbejdet blev af Agri Norcold anslået til 200.000,00 kr. og det 
blev aftalt, at Padborg Vandværk bidrog med halvdelen dog max. 100.000,00 kr. 
Den samlede omkostning blev på ca. 240.000,00 kr. 

 Aabenraa Kommune havde planlagt at byggemodne LKP 006 Erhvervsområdet vest for 
Motorvejen i 2021. Dette erhvervsområde indeholder blandt andet en forlængelse af 
Skandinavienvej frem til adgangsvejen til Hummels nye store byggeri. 
Vandledningen langs Skandinavienvej blev etableret i fællesgrav med gasledningen, som vi 
etablerede for Evida Syd A/S for en fast tilbudspris pr. meter. 

 Aabenraa Kommune havde tillige planlagt at byggemodne etape 2 af boligområdet ved 
Lyreskovvej med 14 nye parcelhusgrunde. 
Vandledningen langs Lyreskovvej blev etableret i fællesgrav med fjernvarmeledningen, som 
vi etablerede for Padborg Fjernvarme Amba. 

 Aabenraa Kommune har opfordret vandværkerne til at øge vandværkernes forsyningssik-
kerhed ved etablering af nødforsyningsledninger indbyrdes mellem vandværkernes lednings-
net. 
Padborg Vandværk har derfor i 2021 langs Hokkerupvej etableret en Ø 160 mm hovedled-
ning fra Padborg Vandværks ledningsnet til Hokkerup Vandværks ledningsnet. 
Padborg Vandværk har nu i alt 15 nødforbindelser / ledningsforbindelser til 8 andre 
vandværker og mangler nu kun nødforbindelse til 1 nabovandværk. 

 I 2019 indgik Padborg Vandværk aftale med Tørsbøl Vandværk om levering af vand til 
Tørsbøl. For at kunne levere dertil, blev der i 2020 etableret en Ø 160 mm hovedledning fra 
Holbøl til Baneoverskæringen ved Vestermark, samt en Ø 110 mm parallelledning ved siden 
af eksisterende Ø 90 mm hovedledning langs Vestermark fra baneoverskæringen til Tørsbøl. 
Én ledningsforbindelse giver imidlertid ikke tilstrækkelig forsyningssikkerhed ved forsyning 
af en hel landsby, hvorfor vi i 2021 undersøgte muligheder for etablering af yderligere en 
ledningsforbindelse til Tørsbøl. 
Padborg Vandværk besluttede derfor i 2021 at etablere en ledningsforbindelse langs Gejåen 
fra Hokkerupvej til Tørsbøl. 
Med denne ledningsforbindelse kan Tørsbøl forsynes fra både Padborg og Hokkerup 
vandværker, hvilket giver en meget stor forsyningssikkerhed for landsbyen Tørsbøl. 
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 Der har igennem længere tid været problemer med målerbrønden ved Sønderborgvej, hvor 
der fra Padborg Vandværk er ledningsforbindelse til både Kruså og Kollund vandværker. 
I den gamle målerbrønd har målerne længe stået under vand, hvorfor det har været vanske-
ligt at aflæse de gamle mekaniske målere. 
Målerbrønden blev derfor i 2021 udskiftet med en specialfremstillet helstøbt PE-brønd med 
plads til 2 store Kamstrup-måler for aflæsning ved forbi-kørsel. 
Udskiftningen af målerbrønden var en aftale imellem Kruså, Kollund og Padborg vandvær-
ker, der delte omkostningerne i 3 lige store dele. 

 Der er i 2021 nyetableret 4,07 km ledningsnet, så vandværket nu har et samlet ledningsnet 
på ca. 230 km. 

 Padborg Vandværk har i 2021 haft 6 brud på sit ledningsanlæg. 
3 af ledningsbruddene skete som følge af graveskader forårsaget af gravearbejde for andre 
ledningsejere. 
Antallet af ledningsbrud var dermed langt mindre end i 2020, hvor vi havde 15 ledningsbrud 
og langt fra gennemsnittet for hele landet. 
6 ledningsbrud svarer til 0,026 ledningsbrud pr. km ledningsnet. 
Det kan oplyses, at antallet af ledningsbrud for hele landet i gennemsnit er på 0,8 
ledningsbrud pr. km ledningsnet – altså 30 gange større. 
Vandværkets ledningstab har i 2021 været på 5,68 %, imod et landsgennemsnit på 6 %. 
Ledningstabet har dermed været temmelig højt, men en stor del af den ”tabte” vandmængde 
er anvendt til rent-skylning af nye ledninger. Ved denne rent-skylning får vi også en stor del 
af den luftmængde ud, som har samlet sig som luftlommer i de nye ledningsstrækninger. 

 Padborg Vandværk sænkede med virkning fra 1/10 2019 vandprisen til 3,20 kr. pr. m3 + 
moms. 
Denne m3-pris har vi fastholdt, men der har igennem 2021 været stigende materialepriser på 
rør og andet ledningsmateriel, hvortil kommer de stigende energipriser, som i 2021 betød 
mere end en fordobling af vandværkets udgifter til elforbruget. 
For at tage højde for disse prisstigninger har vi set os nødsaget til at hæve de faste afgifter 
med 80 kr. pr. årsmåler. 
Fra 1/10 2021 er de faste afgifter således på 480,00 kr. for en almindelig måler og 680,00 kr. 
for en stor måler + moms. 
Padborg Vandværk er dog stadig blandt landets billigste vandværker - både hvad angår m3-
prisen og de faste afgifter. 

 Vandværket har i 2021 fået analyseret vandet i henhold til de nye gældende bestemmelser, 
der blev indført i 2018, om analysehyppighed og diverse sporestoffer. 
Der er udtaget og analyseret 1 udvidet kontrol, hvorfra analyseresultatet er lagt på hjemme-
siden. 
Derudover er der analyseret 6 forbrugerprøver, som er fordelt i vores forsyningsområde. 
Alle prøver viste, at vandkvaliteten var o.k. 

 Covid-19 har i 2021 ikke påvirket vandværkets arbejde. Både hvad angår vandværkets eget 
arbejde og medarbejdernes arbejde for øvrige vandværker, som vi har vedligeholdelses-
aftaler med, har fungeret upåklageligt. 

 Byggeaktiviteten i vandværkets forsyningsområde har i 2021 været meget stor. 
Af de meget store byggerier kan nævnes Hummels store byggeri vest for motorvejen, 
Ølands byggeri i Kliplevs erhvervsområde og biogasanlægget i Kliplev. 
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Den store byggeaktivitet har medført, at vandværket har fået langt mere ind i tilslutnings-
bidrag end budgetteret. Vi budgetterer hvert år med en indtægt på 200.000 kr. i tilslut-
ningsbidrag, men 2021 har indbragt ikke mindre end 721.605 kr. 
 

 På lovgivningsområdet har man i 2021 fokuseret meget på vandværkernes forsynings-
sikkerhed. 
Forsyningssikkerheden skal i første omgang forbedres på 2 områder. 
1. Vandværkerne skal kunne sikre hinanden ved at forbinde deres ledningsnet med nødfor-

syningsledninger. 
Denne sikring blev i tidligere Bov Kommune gennemført allerede i perioden fra 1980 til 
1990, hvor alle vandværkerne i området blev indbyrdes forbundne med nødforbindelses-
ledninger. 

2. Boringerne skal i større udstrækning beskyttes imod forurening med pesticider. 
Der er derfor omkring hver boring udpeget et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde 
kaldet BNBO-område 
Alle vandværker skal nu efterfølgende i løbet af 2022 træffe aftaler med lodsejerne i 
BNBO-områderne om pesticidfri drift af arealerne. 
For landbrugsarealer kan dette f.eks. ske ved tinglysning imod en ulempeerstatning. 
For Padborg Vandværks vedkommende vil vi dog foretrække at købe de berørte arealer 
til efterfølgende skovrejsning. Det drejer sig i vores tilfælde kun om få hektar. 

 Padborg Vandværks fremtid. 
 Aabenraa Kommune har i forbindelse med tilsyn på vandværket i Padborg haft et rådgi-

vende firma til at vurdere boringernes analyseresultater. 
Det rådgivende firma har påpeget, at der er tegn på begyndende overfladepåvirkning, 
hvorfor boringernes resterende levetid er begrænset. 
Boringer og vandværk nærmer sig en alder på 50 år, hvilket svarer til et vandværks normale 
levetid. 
Vandværket, der blev bygget i 1974, er dog af en meget høj kvalitet og er utroligt godt 
vedligeholdt, hvorfor vi har vurderet, at værket stadig har mange år på bagen. 
Vi har derfor besluttet at bevare vandværket, men søge etableret et nyt kildepladsområde i 
Frøslev Plantage vest for motorvejen, hvorfra råvandet kan pumpes ind til vandværket ved 
Toldbodvej i Padborg. 
Vi vurderer, at et sådant nyt kildepladsområde vil kunne etableres for ca. 5.000.000 kr. 
medens et helt nyt vandværk med kildepladsområde vil koste 30 – 40.000.000 kr. 
For at tage højde for de fremtidige investeringer, har vi for Padborg Vandværk nu 
udarbejdet en investeringsplan, der indeholder de forventede udgifter i de kommende 5 - 7 
år. 

 På grund af mere og mere kompliceret lovgivning bliver det stadig vanskeligere at klare 
kravene til vandværkernes administration. 
For de mindre vandværker giver det et stort pres på bestyrelserne og tillige en økonomisk 
belastning. 
Vi må derfor forvente, at der også i de kommende år vil komme mange sammenlægninger af 
vandværker. 

 Sluttelig vil jeg også i år sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og sagligt 
samarbejde i det forløbne år. 
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Der skal også lyde en tak til medarbejderne og administrator for veludført arbejde og et godt 
samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år. 
 
 
Dirigenten satte derpå beretningen til debat. 
 
Mathias Rudbeck spurgte om hvor stort et vandforbrug man forventede til Kliplev 
biogasanlæg. 
Børge V. Nielsen svarede, at vi tidligere havde forventet et stort vandforbrug, men at 
biogasanlægget i stor udstrækning vil anvende overfladevand, hvorfor forbruget nu kun 
ventes at blive ca. 10.000 m3 om året. 
 
Bestyrelsens beretning blev derefter enstemmigt godkendt. 
 

Ad 3)  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 
Sønderjyllands Revision ved Claus Thomsen gennemgik Årsrapportens ledelsespåtegning 
fra bestyrelsen og revisionsfirmaets uafhængige erklæringer, som fylder 2½ side samt 
ledelsesberetningen på side 6, der beskriver, hvad virksomheden har af aktiviteter. 
Selskabets årsregnskab for 2021 udviser et underskud på 1.731.794,86 kr. og forventningen 
for 2022 er et underskud på 2.475 tkr. 
Selskabets aktivmasse var ultimo 2021 på 123.267.858,52 kr. med en egenkapital på 
122.798.555,37 kr. 
Børge V. Nielsen gennemgik driftsregnskabet for 2021.  
Hvorefter Claus Thomsen efterfølgende gennemgik status med aktiver og passiver. 
 
Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet: 
 
Valter Lassen spurgte ind til det lille tab af debitorer og de store indtægter på rykker-
gebyrer. 
Børge V. Nielsen svarer at det er forskel på tab fra debitorer og rykkergebyrer for ubetalte 
regninger. Selv om der er blevet udsendt mange betalingsrykkere og lukkevarsler, er de 
fleste udsendte regninger i sidste ende blevet betalt. 
 
Valter Lassen undrede sig over de store renteudgifter. 
Børge V. Nielsen svarer at det her drejer sig om negative renter af indestående og ikke 
renteudgifter på lån.  
 
Mathias Rudbeck spurgte om tabsfakturaer skal tinglyses. 
Børge V. Nielsen svarede, at det skal de ikke, men at der fortsat skal sendes regninger og 
rykkere til skyldner. Tilgodehavendet vil derved blive bevaret indtil pengene endegyldigt er 
tabte som følge af firmakonkurs eller ved insolvente dødsboer.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
 




