Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012.
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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Anders Clemmensen som vælges.
2. Formandens beretning
Året 2011 stod på opsamling.
- Udskiftning af vandmålere
- Nødforsyning Børkop-Brejning
- Og Becksvej
Udskiftning af vandmålere er forløbet godt og er afsluttet ca. 1. oktober 2011 – Herefter
prøvekørte vi systemet og det var en vellykket kørsel.
Aflæsningskørslen pr. 30/11-2011 forløb meget godt uden problemer til alles tilfredshed.
Nødforsyningen til Børkop/Brejning blev færdig i april 2011 og er ligeledes blevet prøvekørt.
I forbindelse med Kommunens kontrol besøg i 2010 opfordrede de os til at tømme vores
renvandstanke og få dem efterset indvendigt. Til denne opgave udnyttede vi nødsystemet og
hentede vand fra Børkop i ca. 5 dage. Mens vores tanke var tomme kunne vi så efterse og rengøre
uden gener for vores andelshavere. Vi lånte vand fra Børkop og levere samme mængde tilbage til
Børkop. Det var en vellykket operation vi havde i denne udfordring.
Becksvej blev afsluttet i april med et godt resultat.
Nødledning fik Mørkholt blev lavet efter høsten og var klar i december.
Vandværkets egen kontrol viste igen i år gode resultater og disse er offentliggjort i dagspressen og
på hjemmesiden som er i nyt design.
Der har i år været 5-6 sprængninger på ledningsnettet.
I forbindelse med tilslutning af Mørkholt havde vi lukket for Hvidbjerg/Høll ledningen og ved denne
lejlighed udskiftede vi nogle ældre stophaner.
Årets resultat blev tæt på budgettet 155 t.kr. – dette fortæller Henning om lidt senere når han
fremlægger regnskabet.
I 2012 har vi projekt omkring renvandstanken med dræn og ny overfladebelægning.
Generalforsamling - Gårslev Vandværk - 27. marts 2012

Side 1

For at sikre en professionel tilgang har vi allieret os med Rambøll.
Renovering af Hvidbjerg sætter vi i gang hvilke løsninger vi skal lave.
Der bliver mere og mere fokus på vores vand og om den er ”ren” sikkerhed – leveringssikkerhed,
kontrol og m.m. Dette gør det dyrere at drive et vandværk. Derfor vil vandprisen stige i takt med at
vi skal overholde disse krav.
Vi har et godt samarbejde med vores omkring liggende vandværker og er blevet enige om vores
forsyningsområde.
Til sidst en tak til vores samarbejdspartnere, andre lokale vandværker og ikke mindst tak til
bestyrelsen for en flot indsat et godt samarbejde.
Priser 2012:
Det faste bidrag stiger med 25 kr. til i alt 650,00 kr.
Vandpris stiger 0,25 kr. til i alt 3,75 kr./m3
Den samlede statsafgift er på ca. 50 kr./m3

Spørgsmål / debat af formandsberetning.
Spørgsmål: Er vandets kvalitet fornuftig?
Svar: Kvaliteten er fornuftig og resultatet af kvalitetsmålinger kan ses på vores hjemmeside, også
alle de foregående værdier.
Spørgsmål: Hvordan med de nye udstykninger der vil komme i Gårslev er der taget højde for dem?
Svar: Selvfølgelig leverer Gårslev vandværk til den nye udstykning.
Spørgsmål: Hvordan er finansiering af den nye udstykning?
Svar: Hver tilslutning koster omkring 24.000 kr. Der vil i forbindelse med evt. nye sommerhuse være
en udbygning af den nuværende hovedledning.
Vejle kommune vil d. 28/3-12 behandle på byrådsmøde, et forslag om at evt. det nye
sommerhusområde kommer til at ligge under Gårslev vandværks forsyningsområde. (oplysninger
givet af Peder Humlemose)
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 2011.
Spørgsmål: Hvorfor er udgifter til elektricitet væsentlig mindre i 2011 end i 2010.
Svar: Der er kommet penge tilbage for 2010 og aconto ændre i 2011.
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Spørgsmål: Porto væsentlig mindre i 2011 kontra 2010.
Svar: Der var flere brev udsending i 2010 som udgifterne er forbundet med.
Spørgsmål: Hvor meget er det udpumpet vand i 2011.
Svar: 129.000 m3 i 2011, kontra 139.000 m3 i 2010.
Regnskabet godkendes.

4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlægger det reviderede regnskabet for 2011.
Indtægter på 1.390 t.kr, udgifter på 780 t.kr., som giver et overskud på 115 t.kr.
Planlagte investeringer for 2012 er budgetteret til 1.100 t.kr., med 500 t.kr. til renvandstanke og
600 t.kr. til renovering af nordlig del på Hvidbjergvej.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Jørgen P. Jørgensen (modtager genvalg)
Henrik Bergholt (modtager genvalg)
Jørgen og Henrik vælges.
Bestyrelsen foreslår flg. som suppleant
Christian T. Mikkelsen
Christian vælges af forsamlingen

6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
7. Evt.
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