Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 28. april 2015.
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:
Ejner Lind
(modtager genvalg)
Christian Mikkelsen
(modtager genvalg)
Bestyrelsessupleant :
Tommy Berthel
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Antal fremmødte: 25 (stemmeberettige er ikke talt op)
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår John Skjerning som valgtes.
Dirigenten redegjorde for at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
2014 har været et år med nogen aktivitet i Gårslev Vandværk.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand
Næstformand
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Niels Middelbo
Michael Gitz
Brian Fjordgaard
Ejner Lind
Christian Mikkelsen

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2014.
Der er udpumpet 104.474 m3 vand til 1412 forbrugere hvoraf de 725 er sommerhuse
Der bliver løbende taget vandprøver af ”AGROLAB” i henhold til bekendtgørelsen nr. 292 af
26/03/2014, samt Vejle kommune kommer på kontrolbesøg, der har ikke været nogle
bemærkninger, så kvaliteter er fin.
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Alle prøveresultater ligger på hjemmesiden
Sprængninger på vores hovedvandledning har vi næsten være forskånet for i 2014,
Nu siger jeg næsten for vi har en gammel hovedledning til at ligge fra Lyngbakkevej ad Hvidbjergvej
mod Overhøll som vi burde have udskiftet, men det er en meget dyr omlægning da der ligger El,
telefon, kloak og fibernet m.m. på samme strækning, hele strækningen skal graves op, vi håber der
kan blive penge til det her i 2015/16.
Der altid reparationer og vedligeholdelse bl.a. af ventiler og stophaner på ledningen.
Ny hovedledning til Herredsvej:
Vi fik i 2014 en henvendelse fra Herredsvej 105 Lars Berg om at komme med på vores vandværk. Da
det er vores forsyningsområde har vi pligt til at forsyne ham.
Det har været lidt kostbart fordi vi skulle under motortrafikvejen.
Hovedvandledningen er nu fornyet fra Bystedparken til Herredsvej 107 (René Sabro)
De videre planer er at få en ringforbindelse fra Herredsvej 107 til Overhøll.
I Overhøll har vi også et stykke gammel hovedvandledning til at ligge som skal udskiftes ved samme
lejlighed.
Ved denne ringforbindelse undgår vi at pumpe vand op nede fra Hvidbjerg og op til Overhøll, vi kan
nedlægge en trykforøger i Hvidbjerg.
Måleraflæsning december 2014:
Ved årsaflæsningen i december 2014, har der været et par målere der skulle have et ekstra
eftersyn.
Generelt gik aflæsningen tilfredsstillende.
Der er også et par stykker der har fået en meddelelse om et unormalt stort vandforbrug.
Det er kun en påmindelse til at se sit anlæg efter, om det er et toilet der løber eller en utæthed i
Huset.
”Digitalisering af ledningsnettet”.
Digitalisering af vores ledningsnet er klar.
Ledningsnettet kan i se på Hjemmesiden
Alle kan se hvor vi har vores ledningsnet og målerbrønde liggende.
Vandpriser 2015
Fast bidrag
Vandpris
Grøn statsafgift

Vandpriser 2014
785,00 kr./år
4,25 kr./m3
6,53 kr./m3
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685,00 kr./år
4,00 kr./m3
6,13 kr./m3

Side 2

Stigningen til Gårslev Vandværk er på 0,25 kr.
Ved et årsforbrug på 100 m3 svarende det til en stigning på (100 X 0,25) = 25.00 kr. pr forbruger.
Med moms 31,25 kr.
Vand pr. m3 (4,25 X 25%) = 5.31 kr. m3
Vand pr. år ved forbrug på 100 m3 = 531,25 kr.
Vand pr. m3 (4,25 X 25%) =
Afgifter til Staten og Vejle Spildevand
Afgift staten 6,53 kr./m3
Vandafledningsafgift 30,00 kr./m3
I alt Vand/Statsafgift/Vandafledningsafgift =

5.31 kr. m3 med moms
8,16 kr./m3 med moms
37,50 kr./m3 med moms
50,97 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 for 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.
Ringforbindelse til Overhøll ad Herredsvej
Kildepladser:
Vores tre rå vands boringer skal vi have renoveret her i 2015/16
I dag har vi 3 brønde ved boringerne, dem skal vi have hævet op over jorden i et lille hus, så faren
for nedtrængning af overfladevand ved borerørene udelukkes.
Samtidig skal boringerne efterses og renoveres hvis der er noget galt.
Når arbejdet er færdig er vi sikre på at borringerne er helt i orden.
Vi har et overslags pris på 250/300.000,00 kr.
For fortsat at kunne leverer vand af en god kvalitet og fremtidssikre vandværket, må vi regne med
større omkostninger til renovering af vandværket og rå vands 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.
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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: Vandafledningsafgift, det sorterer vel ikke under vandværket?
Formanden: Nej men vores målertal ligger til grund for opkrævningerne af spildevandsafgift
Olaf Bønnehagen: Prisen hvis man ikke er på det offentlige vandværk?
Formanden: så betaler man en statsafgift for afledning af spildevand, kender ikke prisen.
Beretningen enstemmigt godkendt ved klapsalve,
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskabet for 2014.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2014.
Svend Sørensen: takster? 2015? – Erik i henhold til takstplan.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Ejner Lind og Christian Mikkelsen genvalgtes til bestyrelsen.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
7. Evt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.25

Gårslev d.

/

2015

Dirigent
John Skjerning
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Gårslev d.

/

2015

Sekretær
Ejner Lind
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