
  
 
 
 
 
Referat af generalforsamlingen for 2019 afholdt den 26/3 2022 i Rindby forsamlingshus 
 
 
Deltagere fra bestyrelsen:  
Claus Skovbjerg, Jimmy Fruergaard, Peter Storgaard, og Ejvind Andersen Michael Rudbech-Rønne 
 
 
Claus Skovbjerg 
Jimmy Fruergaard 
Peter Storgaard 
Michael Rudbech-
Rønne 
Ejvind Andersen 
 

Søndergårdsvej 25, Givskud,7323 Give 
Højtoftevej 50, 6700 Esbjerg. 
Jens Thuesensvej 44, 7000 Fred. 
Østergade 6, 6600 Vejen 
 
Vestervang 3, 6650 Brørup. 
 

Dagsorden. 
 

Andelsselskabet 
 

Rindby Vand 
 

Fanø 
 

Afholder 
Ordinær Generalforsamling 

Lørdag d. 26. marts 2022 kl. 10.00 
Kaffe/rundstykker fra kl. 9.30 

i Rindby Forsamlingshus, Postvejen 14, Rindby, Fanø 
 

(generalforsamlingen har været udsat fra marts 2020 pga. covid-19) 
 
  

 Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 

4. Budget for 2020 forelægges til godkendelse. 



 
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget. 

 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 
    Efter tur afgår: 

- Michal Rudbeck-Rønne, Vejen 
- Claus Skovbjerg, Givskud 

 
                     Suppleanter: 

- Preben Stausgaard 
- Bente Biltoft Carlsen 

 
7. Valg af revisionsfirma. 

- Ernst & Young, Vejle 
v/statsaut. revisor Per Antonsen 

8. Eventuelt. 
 
 
Valg af dirigent.: Valgt blev Tage Poulsen 
 
 
Bestyrelsens beretning. 
 
Ejvind fremlagde bestyrelsens beretning. 
 

Bestyrelsens beretning, lørdag d. 26. marts 2022. 
 

Andelsselskabet Rindby Vand  
En vandforsyning efter "Hvile i sig selv princippet" 

- Vi ejer selv forsyningsnettet! 
 

Besøg vor hjemmeside:  www.rindbyvand.dk 
 
 
Så lykkedes det endelig!  
Corona eller ej, nu er det ikke længere tale om en samfunds kritisk sygdom,  
- Men tag alligevel de gode vaner og forholdsregler med, hold afstand og sprit af! 
Vi har haft et stille år, men Per-fluor stofferne spøger også på Fanø. 
 



Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde: 
Bestyrelsen i Rindby vand er stadig den samme, hvert medlem kan præsentere sig selv, 
og hvad de er optaget af i Rindbyvand. 
 
Claus kan igen i år præsentere et flot regnskab. Det afsluttede regnskab har I modtaget 
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og viser fint sammenhæng mellem 
budget og regnskab. 
 
Der har været forbrugervalg til bestyrelses for Fanø vand, her er Claus Skovbjerg valgt, 
en værdig repræsentant herfra.  
Claus blev iøvrigt også næstformand i Fanø vand's bestyrelse.  
Det betyder også at jeg ikke længere er med der. 
 
Den noget tidskrævende diskussion der var på sidste generalforsamling 
vedr. ene -prokura til administrator, udmøntede sig i, at der er udarbejdet en INSTRUKS 
på alle udbetalinger fra Rindbyvand. 
Der var faktisk flere forslag fra jer sidste år, om en "bagatelgrænse"  
 
Vi valgte at indarbejde i instruksen, at der altid skal være 2 fra bestyrelsen til at 
godkende en udbetaling, den fra bestyrelsen der bestiller en vare/ håndværker, og 
foreningens kasserer, (de udbetalinger der er til det offentlige, Fanø vand, refusioner 
m.v. bliver attesteret af formanden og kasserer). 
 
 
 
 
 
Årets projekter: 
Sidste år omtalte vi, at de gamle områder "før vor tid" har en del jernrør før 
målebrønden/ ind i målebrønden, fra vandværkssiden.  
Det drejede sig om ca. 42 adresser. Her var der begyndende korrosion (rust).  
For at minimere lækage-risikoen, er disse gamle jernrør udskiftet, for god ordens-skyld. 
Der' hvor der er jernrør videre ind på ejersiden, blev ejeren orienteret om vore 
iagttagelser. 
Så mangler vi bare at se på de gamle jernventiler/ jernspindler i samme område, hvor der 
stadig er gamle jernrør - på vandværkssiden. 
Det projekt påbegyndes efter sommerferien. 
 
Lækager. 
Når vi taler om lækager, så er der altid nogle stykker.  
Ved års-aflæsningen, først i januar måned, men også efter en frostperiode, når tøbruddet 



så kommer - er der også pludselig 5-7 frostsprængninger.  
Altid "ude-vandhaner" og vandrør i uopvarmede rum. 
Der kommer ofte et par lækager når I åbner for vandet efter vinter, det er oftest fordi I 
nogen sjusker med åbningen, f.eks. at I glemmer at lukke aftapningshanen i 
målebrønden. 
De fleste lækager bliver hurtig opdaget og lukket.  
Det kan blive rigtig dyrt, med vandprisen og eventuelt vandafledningsafgift. 
er der f. eks 1000 m² vand x vandprisen + vandafledning = 69,21kr = 69.210 
For at sikre at ingen skal gå fra "hus og hjem" har vi derfor (i øvrigt i lighed med Fanø 
vand) besluttet at vi står solidarisk hvis det går helt galt. 
 
Vi er et Andelsselskab. 
"Andelsselskabet" betyder jo at vi står sammen solidarisk "Een for alle- alle for een" 
Derfor er det en fordel hvis vi ændrer formen til et AMBA-selskab.  
Det betyder, at vi stadig er et andelsselskab, bare med "Begrænset ansvar" 
Vi modtager gerne kommentarer hertil, men regner med at vi kan indarbejde det i vore 
vedtægter, så disse kommer med ud ved indkaldelsen til næste generalforsamling.  
Hvorfor så netop lige nu?  Det er ikke nemt at ændre ansvarsfordelingen når vi har en 
større gæld! Den gæld vi optog da ledningsnettet var "som en si" for 17 år siden, er 
afdraget, og vor finansielle forpligtelser har aldrig været bedre. 
 
 
 
 
 
Vandkvalitet: 
Jeg har hvert år omtalt vandkvaliteten som værende rigtig god på Fanø. 
Lavt bakterietal, ingen pesticider, Chlorphenoler, uorganiske forbindelser, kulbrinter 
eller spormetaller. 
Vi har selvfølgelig de vigtigste ajourførte vandprøve - resultater på 
www.rindbyvand.dk - se "information" og så "vandkvalitet" 
 
Sidste år nævnte jeg noget om Perflour stoffer i drikkevandet her på Øen 
 
Jeg repeterer: 
I de seneste år er der udtages masse - screeninger af pesticider og 
nedbrydningsprodukter flere steder i Danmark.  
 
Det har bl.a. medført, at der analyseres for langt flere parametre på laboratoriet end 
tidligere, og at der findes stoffer som har været ulovligt at anvende i DK i flere årtier. 
Miljøstyrelsen vurderer ud fra "Forsigtigheds-princippet" hvor farlige de enkelte stoffer 



er. 
Derudfra fastlægges grænseværdierne for de enkelte stoffer.  
 
Der er overraskende fund enkelte steder, bl.a. af PFAS-forbindelser  
(såkaldte Perflour stoffer).  
Der undersøges for 11 parametre indenfor PFAS - forbindelser. 
På Fanø er der fundet et af stoffet "Per-flour-oktan-syre" kaldet PFOS  
i 9 boringer (ud af 10 boringer) 
Stoffet har nok været der i mange år, men har været anset for ”uskadelig” set ud fra 
daværende grænseværdier. 
Forsigtigheds-princippet taget i betragtning, er det ikke tilfældet, og med en kraftig 
nedsættelse af detektionsgrænsen-til <0,002 µg. Laboratorie resultatet viser 0.0024 µg 
altså en overskridelse der skal tages hånd om.  
Det er et "pioner-område" - så Fanø Vand har Rådgivende ingeniører til at hjælpe. 
 
(Perflour forbindelser er et "hormonforstyrrende" og kræftfremkaldende stof, og viser 
sig at være specielt farlig for gravide og fostre). 
 
 
Her til slut vil jeg gerne takke Fanø vand, tilsynsmyndigheden i Esbjerg,  
og den øvrige bestyrelse i Rindby vand for et godt samarbejde 
 
 
Forslag til vinterlukning:  

www.rindbyvand.dk – meddelelser/aftapningshaner/vinterlukning. 
 
 
Iflg.  regulativet for Rindby Vand. 

 
Kan I finde jeres målebrønd? 
Se hele ledningsnettet på:  www.rindbyvand.dk – 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 



Spørgsmål / kommentarer til referatet 
 
Bjarne Frederiksen kunne ikke gå ind for bestyrelsens beretning. 
 
Bjarne Frederiksen havde et spørgsmål omkring håndteringen af et stort vandspild på 
Kirkevejen. Bjarne mente at have hørt noget om en grøn vandslange (tror han nok det 
var), havde ligget og fosset vand ud på grunden. Bestyrelsen kender ikke noget til en 
grøn vandslange, men er vidende om, at der har været et stort vandspild der. Bestyrelsen 
har handlet på det og der er styr på problemet.  
 
Ejvind redegjorde for problematikken omkring vandspildet. 
 
 
 
Godkendelse af regnskab. 
 
Claus fremlagde det reviderede regnskab og budgetterne. 
 
 
Vores revision har i det væsentligste været baseret på en gennemgang af andelsselskabets afstemninger, 
stikprøvevis kontrol af udvalgte transaktioner samt analyser regnskabsmæssige data. 
 
Desuden har vi foretaget afstemning af alle væsentlige balanceposter, ligesom vi har påset at 
årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af bogføringen. 
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til kommentarer hertil. 
 
Regnskabet og budgettet, blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 
 
  
Der var ingen indkomne forslag. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valg 
 
Valg af medlemmer af bestyrelsen og suppleanter. 
 
Valgt til bestyrelsen blev  
 
             Claus Skovbjerg 
 
              Michael Rudbeck - Rønne 
 
 
Valgt som suppleanter blev,  
 
               1./ Søren Wendelboe Hansen 
 



               2./ Helge Schmidt 
 
 
Valg af revisionsfirma blev Ernst og Young v/ statsautoriseret revisor Per Antonsen 
 
 
 
Eventuelt:  
 
Der blev her drøftet løst og fast, men intet besluttet. 
 
Referent.: Jimmy Fruergaard 

 
 
Ejvind Andersen  Claus Skovbjerg  Peter Storgaard 
 
 
 
 
 
 Michael Rudbech-Rønne  Jimmy Fruergaard 
 
 
 
 
Dirigent.: Tage Poulsen 


