Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 10. april 2018.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget fremlægges
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er:
Bestyrelsesmedlem:
Christian Mikkelsen
(modtager genvalg)
Ejner Lind
(modtager genvalg)
Bestyrelses suppleant:
Mogens Mikkelsen
(modtager genvalg)
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Antal fremmødte: 32 (stemme berettigede er ikke talt op)
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bo Stendal som valgtes.
Dirigenten redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og
dermed beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Formand Jørgen Jørgensen afgav beretning som her er refereret i punktform:
Oplyste, at formand og næstformand fra Mørkholt Vandværk var inviteret og deltog som gæster til
generalforsamlingen.
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen med:
Formand
Næstformand
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Jørgensen
Michael Gitz
Karen Margrethe Berthel
Ejner Lind
Christian Mikkelsen

Vi har i år 80 års jubilæum. Vandværket er stiftet i 1938.
Vi har udpumpet 112.000m3 vand i 2017 mod 119.000 i 2016.
Der har været mange hushandler – 51 i 2017.
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I 2018 har vi aftalt med Mørkholt Vandværk at vi drøfter en fusion af vandværkerne – til forhåbentlig
vedtagelse i 2019.

Og herefter overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.

Spørgsmål: Fusion? Hvad med det andet vandværk. Det bliver vel et samarbejde også om fordeling af
udgifter?
Formand: Vi er 2 ligeværdige parter som skal være enige før det bliver til noget.
Spørger 1: Husk de skattemæssige problemstillinger.
Formand: Vi henter juridisk hjælp udefra når vi er enige.
Spørger 1: ønskede oplysninger om eventuel fusion inden generalforsamlingen.
Formand: Det bliver lagt ud på hjemmesiden i god tid.
Spørger 2: Hvordan er fordelingen af investeringen på 1,2 – 1,3 millioner?
Formand: Nyt styringssystem koster mellem 500-600.000kr. resten er udskiftning af pumperne.
Spørger 3: Hjemmesiden savner opdatering. Der er ingenting om vandkvaliteten.
Formand: Det får vi opdateret.
Spørger 4: Kan vi få lidt oplysninger om Mørkholt Vandværk?
Formand for Mørkholt Vandværk fortalte, at de havde fået en vandprøve som viste 0,23 og det må kun
være på 0,1. Det er ikke sundhedsfarligt – men der kunne ikke gives dispensation. Derfor har vi siden
fået vand fra Gårslev i nødforsyningsledningen.
Spørger 1, igen: Fusion måske ikke nødvendig. Kunne de ikke bare købe vores vand?
Formand fra Mørkholt: så bliver det lige pludseligt skattepligtig når man handler med vand.
Spørger 5: Kræver det nye boringer?
Formand: Nej – vi har rigeligt med vand fra vores nuværende boringer.
Spørger 1, igen: Vi skal ikke tvinges af Vejle Kommune til noget!
Formand: Nej selvfølgelig – det er derfor vi er gået ind i en positiv dialog.
Spørger 6: Fuld tillid til formandens oplysninger om en god dialog med Mørkholt Vandværk om en
fusion.
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Spørger 7: Hvad er Mørkholts økonomi?
Formand: Det er vist offentligt tilgængeligt – men ikke noget vi kan drøfte her i aften.
Birger: Vores pumper er dyre, fordi vi har en nødforsynings ledning og aftale om at vi skal kunne levere
en tredjedel af Børkops Vandforbrug.
Spørger 7 igen: Hvor meget betaler Mørkholt for vores vand?
Formand: Det samme som vi opkræver for vandet hos jer.
Bjarne: Vi skal ikke være så bange for at hjælpe Mørkholt – Vi kan jo også selv få problemer – så det er
fint at vi kan hjælpe hinanden.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt med klapsalver.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskabet for 2017.
Erik forklarede endvidere de nye regnskabsmæssige regler – og forklarede forskellene i opstillingen
i forhold til tidligere år.
Spørgsmål: Prisstigning på måleraflæsninger?
Formanden: Oplyste, at vi har haft en del problemer med målerne som nu er omkring 8 år gamle. Vi
fik lovning på at de skulle holde i 12 år da vi købte dem, så vi skal have en drøftelse med måler
firmaet om problemerne.
Efter enkelte andre spørgsmål og svar blev regnskabet enstemmigt godkendt med klapsalver.
4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2018.
Ingen spørgsmål - Budget enstemmigt godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Christian Mikkelsen og Ejner Lind genvalgtes til bestyrelsen.
Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Mogens Mikkelsen.
6. Indkomne forslag
Der var kommet et forslag fra Ib Christiansen om at han foreslog, at man skiftede navn, fra et
andelsselskab til et Amba
Formand: Et andelsselskab har en solidarisk hæftelse – et amba har kun begrænset hæftelse. Og
det drøfter vi med Mørkholt, hvor vi nu alligevel skal have tilpasset vedtægterne.
Ib Christiansen trak så sit forslag, indtil næste år.
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7. Evt.
Bjarne: Lidt mere plads mellem bordene ønskes!
Spørger 2: Har I snakket om blødgøring eller fjernelse at kalk i vandet?
Formand: Nej det har vi ikke – men vi kan godt undersøge hvad det ville koste med et anlæg på
vandværket til blødgøring af vand ville koste.
Spørger 1: 80 års fødselsdag – hvordan holder I det? – Fremvisning af værket + vand og pølser?
Formand: Det var da en god ide, som vi drøfter i bestyrelsen.
Spørger 1: Tak til formand og bestyrelse for godt arbejde!
Mørkholt: Tak for den gode modtagelse vi har fået her i aften. Vi har kapital, som gør at vi havde
andre muligheder – men vi vil helst snakke med Gårslev Vandværk.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.05.

Gårslev d.

/

2018

Dirigent
Bo Steendal
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Sekretær
Ejner Lind
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