Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2011.
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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Anders Clemmensen som vælges.
Stemmetæller: Dorthe Friis-Christensen og Jes Nissen

2. Formandens beretning
2010 var et år med megen aktivitet både med hensyn til projekter, akutte sprængninger og møder.
Nødforsyningsledning til Børkop og Brejning blev færdigt sidst på året, og vil være helt klar i uge 13
hvor det sidste el bliver sluttet til hvorefter det bliver spændende at se resultatet.
Becksvej blev påbegyndt sidst i oktober, men vejret med sne og frost i november bevirkede at
projektet blev sat i bero og vil atter blive taget op i uge 13. Vi beklager at vi ikke har kunnet gøre
det færdigt noget før, men vejret kan vi ikke styre og heldig vis for det.
Udskiftning af vandmålerne blev også sat i gang men det viste sig at indeholde flere udfordringer
end vi lige havde regnet med. Men efter de første erfaringer regner vi med at have målerne
monteret i første halvdel af 2011.
Efter en hård vinter med frost og sne var der en del springninger. Hele året igennem havde vi 10-12
akutte brud hvor 6-7 af disse er forårsaget af det kolde vejr.
Der kommet 1 ny andelshaver til siden sidste år, så der nu er 1405 andelshavere.
Der blev udpumpet 139.000 m3 vand og der er udpumpet 6309 m3 vand til gartneriet.
Der er blevet foretaget kontrol af boringerne af kommunen. Kontrollen bestod både i
vandkvaliteten og boringernes udseende, tæthed og egnethed. Kontrollen vil fortsætte i fremtiden
og vil blive foretaget hver andet år. Gårslev Vandværk bestod alle kommunens kontroller.
Vandværket egen kontrol viste igen i år gode resultater og disse er offentlig gjort i dagspressen.
Et nyt lovforslag er på vej, det omhandler at der skal være en 25 m
bræmme omkring hver boring for at beskytte boringen mod forurening.
I dag er denne lovpligtige bræmme 10 m.
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Økonomien i den kommende ændring er uafklaret og vi afventer betingelser når forslaget er
endeligt vedtaget af folketinget.
Årets resultat blev på 275.000 kr. Revisor Erik Henningsen vil give et indblik i
regnskabet senere.
Mange har ringet ind ang. vandprisen; "Hvad koster en m3 vand?" Derfor har jeg her opstillet en
oversigt over prisen!
Priser 2011:
Vandpris
Statsafgift
moms
Afledningsafgift + moms
I alt:

3,50 kr./m3
5,00 kr./m3
2,13 kr./m3
38,16 kr./m3
48,79 kr./m3

Vandprisen fra Gårslev vandværk er ikke ret stor ift. afgifterne, men vandværket har de senere år
kunne mærke et mindre forbrug af vand pga. kloakering af flere huse og derfor har medført den
større afledningsafgift. Derfor ...mindre vand færre penge i bidrag og større udgifter til vedligehold,
dette vil betyde at vandprisen på sigt vil stige.
I 2010 har vi ændret aflæsnings tidspunktet for vandmåler til d. 30/11, da Vejle kommune har
krævet at få tallene før. Sådan bliver det også fremover.
Projekter for 2011 er at Becksvej og vandmålere laves færdig derudover har vi sat renovering af den
nordlige del af hvidbjergvej på arbejdslisten da den er trængende.
Vi har i efteråret fået henvendelse fra Mørkholt vandværk omkring en nødforsyningsledning og der
er positive forhandlinger i gang. Mørkholt er i gang med undersøgelse af hvordan de skal lave
ledningen og pris og hvornår.
Der har været stor aktivitet i bestyrelsen i 2010.
Fire møder med kommune og vandråd om hvordan strukturen omkring Gårslev vandværket og de
omkring liggende vandværker skal se ud i fremtiden i henhold til forsyningsområde, nødforsyning,
ny takstblad m.m.
Vi har stadig væk vore 3-4 møder med Børkop, Brejning og Andkær hvor vi spare hinanden omkring
værkernes drift.
Så er der selvfølgelig vore egne 10 bestyrelsesmøder.
På falderebet vil jeg sige en tak til samarbejdspartnere og ikke mindst til bestyrelsen for et godt
samarbejde.

Spørgsmål / debat af formandsberetning.
Niels
Hvor mange boringer har vandværket?
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Jørgen Jørgensen
3 boringer ved gartneriet.
Villy Vestergaard, Becksvej
Formand for vejforeningen – aftalen ved sidste generalforsamling at arbejdet vil blive udført i 2010
og varigheden ville være 2 uger – men manglede planlægning, information m.m. fra vandværket
har gjort at tingene ikke har fungeret planmæssigt.
27/10 2010 startede man på arbejdet men manglede information fra vandværket.
3 dags gavearbejde, men gavefolk ventede på smeden osv.
Det burde have været færdigt inden vinteren.
Information mht. tidsplan til ejerne af vejen var en mangel varer, så vandværket bør stramme op på
dette. Ønsker et tilsagn fra bestyrelsen mht. opfølgning på tidsplanen.
Jørgen Jørgensen
Har undskyldt og beklaget forløbet tidligere. Starter op i uge 13, men inden dette vil Jørgen
Jørgensen foreslå et møde med vejforeningen.
Anders Clemmensen
Bestyrelsen har ud fra det fremkommende problem måske noget at lære til de næste projekter.

Alle stemmer for formandsberetningen
Ingen stemmer i mod
Formandsberegningen er godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Erik Henningsen fremlægger det reviderede regnskabet for 2010.
Svend Sørensen, Hvidbjergvej
Iflg. vedtægterne er regnskabsåret et kalenderår.
I regnskabet for 2010 er der indtægter for 11 måneder men udgifter er for 12 måneder.
Spørgsmål er om forsamlingen vil godkende regnskabet og dermed godkende at bestyrelsen har
tilsidesat vedtægterne.
Spørgsmålet er også om det kommende regnskabet for 2011 vil være skævt.
Det er forkert at have 12 måneder forskudt +/- 1 måned.
Mener at man har svært ved at man kan godkende.
Erik Henningsen.
Indtægterne kan godt være på 11 måneder og regnskabet som kalenderår. Det er en periode
forskydning som kun sker i regnskabet for 2010.
Vandværket kan godt afgøre at aflæse på et andet tidspunkt.
Jørgen Jørgensen
Er ikke bekendt med at bestyrelsen har overtrådt vedtægterne.
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Der bliver en måned at tingende forskydes.
Fremover bliver aflæsning d. 30/11 så forskydning er dette år.
Elisabeth Brun
Porto, gebyr, telefon side 10 i regnskabet er fordoblet i forhold til 2010. Det burde også tilpasses de
indtægter og udgifter iflg. regnskabet.
Erik Henningsen
Der er to aflæsninger m.m. i 2010 derfor en større omkostning.
Michael Gitz
Bestyrelsen har gjort dette ud fra det praktiske.
Om regnskabet er i strid med vedtægterne vil vi lade en advokat gennemgå.
Andelshaverne får herefter besked på udfaldet.
Jørgen Møller
Kan der laves en note til regnskabet?
Erik Henningsen
Det kan godt laves en påtegnelse i referatet.
Men mener ikke det er hensigtsmæssigt.

For
21
I mod 15
Blank 1
Regnskabet godkendes.

4. Budget fremlægges
Indtægter på 1.390 mill., udgifter på 800 mill., som giver et overskud på 129 mill.
Der er afsat kr. 1,63 mill. til planlagte investeringer på hhv. 20.000 kr. til rest på ringforbindelsen,
400.000 kr. til rest til renovering ang. Becksvej, 600.000 kr. til renovering af den nordlige del af
Hvidbjergvej og 610.000 kr. til vandmålere.
Villy Vestergaard
Udgifterne med aflæsning af målere i Fredericia sker igennem Tre-for hvor der så er en udgift med
dette. Hvad har Gårslev vandværk af udgift ved dette?
Jørgen Jørgensen
Vi står selv for aflæsning så udgiften er vandværkets.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Michael Gitz modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår flg. som suppleant
Christian T. Mikkelsen
Christian vælges af forsamlingen

6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
(bestyrelsen tager til efterretning mht. vedtægter og regnskabet som omtalt under pkt. 3.
Afgørelsen på dette vil fremgå i pressen samt på hjemmesiden)

7. Evt.
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