Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 29. april 2014.
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:
Michael Gitz (modtager genvalg)
Bestyrelsessupleant :
Ledig post (da suppleant Ejner Lind er indtrådt i bestyrelsen)
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Antal fremmødte: 47 (stemmeberettige er ikke talt op)
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Anders Clemmensen som valgtes.
Dirigenten redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
2013 har været et år med nogen aktivitet i Gårslev Vandværk.
Bestyrelsesmedlem Henrik Bergholt er flyttede til Vejle den 16. maj 2013 så vi indkaldte bestyrelses
suppleant Ejner Lind til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand
Niels Middelbo
Næstformand
Michael Gitz
Kasserer:
Brian Fjordgaard
Sekretær:
Ejner Lind
Bestyrelsesmedlem:
Christian Mikkelsen
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i 2013.
Der er udpumpet 103.930 m3 vand til 1412 forbrugere hvoraf de 724 er sommerhuse
Der bliver løbende taget vandprøver af ”AGROLAB” i henhold til bekendtgørelsen nr. 1024 af 31/10/2011,
samt Vejle kommune kommer på kontrolbesøg, der har ikke været nogle bemærkninger, så kvaliteter er fin.
Alle prøveresultater ligger på hjemmesiden
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Sprængninger på vores hovedvandledning har vi være forskånet for i 2013, men der er jo altid reparationer
og vedligeholdelse bl.a. af ventiler på ledningen.
Måleraflæsning december 2013:
Ved årsaflæsningen i december 2013 kom det frem at en forbruger havde leveret vand til vandværket,
måleren havde løbet baglæns.
Vi kontaktede forbrugeren og konstaterede at plumpen var brudt på måleren.
Forbrugeren oplyste at han havde haft besøg af en VVS installatør på grund af en vandsprængning i
sommerhuset og det var ham der havde brudt plumpe.
Vi indgik et frivilligt forlig med et skønnet vandforbrug samt dækning af vores omkostninger til ny plump
m.m.
Derfor har vi i bestyrelses besluttet at der kommer et fast gebyr på takstbladet hvis nogen bryder plumpen.
På hvidbjergvej har vi udskiftet den gamle hovedvandleding fra V. Borgen til Lyngbakkevej.
Alle der har været berørte af ulemperne ved arbejdet med udskiftningen af hovedvandledningen skal have
en meget stor tak for Jeres forståelse og hensyn til arbejdet.
Vi kan også se at vandspildet er reduceret efter udskiftningen af ledningen.
”Digitalisering af ledningsnettet”.
Vi forventer at digitalisering af vores ledningsnet er klar her i første halvdel af 2014.
Opmålingen er næsten færdig.
Når der er færdig skulle det gerne ud på Hjemmesiden så alle kan se hvor vi har vores ledningsnet og
målerbrønde liggende.
Vandpriser 2013
Fast bidrag
675,00 kr./år
Vandpris
3,90 kr./m3
Grøn statsafgift
6,13 kr./m3

Vandpriser 2014
685,00 kr./år
4,00 kr./m3
6,13 kr./m3

Stigningen til Gårslev Vandværk er på 0,10 kr. svarende til pr. år ved forbrug på 100 m3 til (100 X 0,10) =
10.00 kr. pr forbruger. Med moms 12,50 kr.
Vand pr. m3 (4,00 X 25%) = 5.00 kr. m3
Vand pr. år ved forbrug på 100 m3 = 500,00 kr.
Afgifter til Staten og Vejle Spildevand
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Afgift staten 6,13 kr./m3
Vandafledningsafgift 28,52 kr./m3
I alt Vand/Statsafgift/Vandafledningsafgift =

7,66 kr./m3 med moms
35,65 kr./m3 med moms
48,31 kr./m3 med moms

Fremtiden:
Udskiftning af hovedvandledning:
Der er endnu en stykke hovedvandledning på Hvidbjergvej som bør udskiftes, men det er en større opgave
fordi der skal graves hele vejen, på grund af andre nedgravede elementer (EL, kloak, fibernet, telefon
m.m.).
Ledningen i Overhøll skal også have en tur.
Vi har igangsat udarbejdelsen af en tilstandsrapport af værket med tilhørende vedligeholdelsesplan.
Råvands boring nr. 1 ved gartnerriet er uheldig placeret i henhold til 25 m. beskyttelsessone omkring en
boring.
Indenfor de 25 m. må der ikke drives erhverv.
Vi undersøger en flytning at boringen, men det er noget som tager forholdsvis lang tid da der er mange
som skal involveres samt tilladelser der skal indhentes (ca. 2-3 år).
For fortsat at kunne leverer vand af en god kvalitet og fremtidssikre vandværket, må vi regne med større
omkostninger til renovering af vandværket og råvands boringerne.
Angående finansieringen kan jeg oplyse at der er lidt på kontoen til renovering, men om det er nok er svært
at sige i dag, da vi ikke kender omkostningerne.
Til sidst vil jeg takke vores samarbejdspartnere, andre lokale vandværker, og ikke mindst tak til bestyrelsen
for en flot indsats og godt samarbejde.
Hermed overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.
Spørgsmål / debat af formandsberetning.
Jens Erik Christensen: Dyrker drivhusene ikke økologisk?
Formanden: Jo , måske – men lovgivningen siger at der ikke må drives erhverv indenfor 25 meter af
en boring.
Anni Asmir: Dem der har leveret vand til vandværket, kunne de det?
Formanden: Nej – men ”nogen” havde vendt pumpen, så den talte baglæns! Formanden
redegjorde om at vandmålerne ”sladrer” hele året om der er et unormalt stort forbrug. Hvis der er,
sender vi en grøn servicemeddelelse, med opfordring om at den pågældende kontrollerer sit
vandforbrug.
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Peter Hummelmose: Takkede for en god beretning – var ked af prisstigningen på 10 øre, og spurgte
generelt ind til priser og faste afgifter?
Formanden: Vejle Kommune protesterer mod vores høje faste afgifter, men det er legalt på grund
af sommerhusene, hvor mange har et meget lille vandforbrug. – Oplyste, at vi har det billigste vand
i området.
En dame fra Fyrrestien: Havde for lavt vandtryk, hvad skyldes det?
Birger: Oplyste, at trykket er det samme som før, cirka 4 Bar, men vi skal måske have tjekket for
eventuelle tilstopninger. Max vandtryk på Fladstranden er 5,5 Bar, og på det højeste område 3,0
Bar.
Dirigenten: Opfordrede til at man fik en VVSér til at tjekke sine filtre.
Birger: Oplyste, at vi efter renoveringen af ledningen i Hvidbjergvej sparer 5 kubikmeter vand i
døgnet.
Spørgsmål fra unavngivet, til Vandsektorloven?
Formanden: Oplyste, at den lov var vi heldigvis ikke omfattet af p.g.a. vores størrelse.
Beretningen enstemmigt godkendt ved klapsalve,

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskabet for 2013.
Svend Sørensen: Tilslutningsafgifter og udgifter ved tilslutninger er næsten det samme. Er det en
tilfældighed?
Erik: Nej – men det er jo ikke meningen at vandværket skal tjene på selve tilslutningen.
Svend Sørensen: Stigende udgift på revision og administration på næsten 50%?
Erik: Det skyldes at vi har købt ekstern hjælp ved skift til elektronisk aflæsning ved årsskiftet 20122013. Den post bliver mindre fremover.
Peter Hummelmose: spurgte til kubikmeterpris og faste afgifter? Ville ud af de 4 millioner gerne
vide, hvor meget der var kubikmeter og hvor meget der var faste afgifter – i kroner?
Bestyrelsen og revisoren: lovede, at det ville fremgå af regnskabet fremover.
Michael Gitz: De nye målere har givet meget mindre arbejde, og det vil fremover gøre
administrationen meget nemmere.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2014.
Spørgsmål fra unavngivet: Spurgte til 2013 budgettet hvor der var sket store udsving.
Erik: redegjorde for årsag til udsvingene.
Formanden: supplerede ved at redegøre for prisen for renoveringen af Hvidbjergvej. I budgettet for
2012 blev der budgetteret med 600.000 og i budgettet for 2013 blev der budgetteret med 800.000.
Det giver en samlet budgettering på 1.400.000 – og indtil nu er prisen 1.350.000. så det er da ret
godt ramt.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Michael Gitz genvalgtes til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår flg. som suppleant
Tommy Berthel, Bystedvænget 8a. – Tommy præsenterede sig selv for generalforsamlingen.
Tommy valgtes som suppleant til bestyrelsen.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet, men derimod et skriftligt ønske om en mere fyldestgørende
information om priserne. Dirigenten læste brevet op.
Villy Vestergaard, oplyste, at det var hans brev/spørgsmål.
Formanden: besvarede spørgsmålene om priser specifikt.

7. Evt.
Bo Sæderup: Nyt sommerhus, der var ingen vand, der var blot et hul i jorden, hvor en sprængning
efterfølgende blev repareret.
Formanden og Birger: Redegjorde for problemet.
Herefter kom der en tak fra salen til bestyrelsen for et godt arbejde.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.05
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Dirigent
Anders Clemmensen
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