
 

TVED VANDVÆRK 
GENERALFORSAMLING 

25. marts 2020 på Den Gyldne Hane kl. 19.30 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budget for det kommende år fremlægges
Bestyrelsen foreslår uændret priser for 2020 på 5kr/m³ 

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring Ændring fra Forening til A.m.b.A . 

Gamle og ny vedtægter er tilgængelig på Tved-vand.dk fra  1/3

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
På valg:  Søren Bolvig, modtager genvalg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

»Mød op på Den Gyldne hane, 

og hør mere om vandværkets 

drift og bestyrelsens fremtidspla-

ner...« 

På bestyrelsens vegne 

Søren Bolvig 

Formand 

 

Tved Vandværks generalforsamling 

afholdes på: 

Den Gyldne Hane  

Christian 4. vej 23,  

6000 Kolding  

 

25. Marts 2020Kl. 19.30 

Forslag kan sendes til: 

formand@tved-vand.dk 

Vandværket, Tved  Vand ligger på Idyl  

  Februar 2020 



     Tved Vands forsyningsområde 

Fra forening til A.m.b.a. 

Foreningen Tved Vand skal nu være et andelsselskab med begrænset an-

svar (A.m.b.a.) 

Det er bestyrelsens forslag på den kommende generalforsamling d. 25. 

marts 2020 kl. 19.30. 

Hvorfor nu det? 

Hovedårsagen er, at som vedtægterne er nu i ”foreningen” hæfter alle kun-

der for evt. gæld i vandværket. 

Med et A.m.b.a. hæfter kunderne alene med deres indskud (det der blev 

betalt da ejendommen blev tilsluttet vandværket). Det er dog ikke for at 

vandværket er i en situation, hvor det kan blive aktuel, for der er heldigvis 

stadig penge på vandværkets ”kistebund” og vi kan umiddelbart heller ikke 

se nogen problemer i fremtiden. 

Sammen med at det forhåbentlig bliver stemt igennem på generalforsamlin-

gen ændres vedtægterne til den nye situation. Udkastet hertil sammen med 

udkast til regnskab for 2019 findes på vores hjemmeside. De få ændringer 

vil blive gennemgået på generalforsamlingen.  

Tved Vand er dit lokale vandværk 
Husk, at du bor oven på dit drikkevand  -  dit drikkevand kommer direkte fra 

to gode boringer lige midt i dit lokalområde! 

     Husk: Målerbrønde og dæksler til stophaner må aldrig tildækkes. 

Vi fører skarp kontrol med 

drikkevandet og sender man-

ge prøver af drikkevandet til 

analyse. Vi tester løbende for 

87 stoffer, og vores testresul-

tater  er fine og ligger langt 

under grænseværdierne. 

Prøverne udtages både på 

vandværket og hos udvalgte 

forbrugere i henhold til gæl-

dende lovgivning. 

Alle testresultaterne er til-

gængelige på www.tved-

vand.dk 

Vandets hårdhed 

Vandet har en gennemsnitlig 

hårdhedsgrad 10,0 - eller 

”Middelhårdt”, hvor skalaen 

går fra 8 til 12. Det har betyd-

ning for dosering af vaskepul-

ver, indstilling af opvaskema-

skiner mv.  

 

 

 

Kontakt os 

Postadresse: 

Nyhegnet 7, 6000 Kolding 

Tlf. 7630 1792 

 

Formand: 

Søren Bolvig   

7630 1792 

formand@tved-vand.dk 

 

Kasserer: 

Kjeld Hansen 

Fjeldparken 12, 6000 Kolding 

7554 1981 

kasserer@tved-vand.dk 

 

Øvrig bestyrelse: 

Norbert Gregersen  

Ove Lauritsen 

Jørgen Sall 

 

www.tved-vand.dk 


