Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 12. april 2016.
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:
Brian Fjordgaard
(modtager genvalg)
Niels Middelbo
(modtager ikke genvalg)
Bestyrelsessupleant :
Tommy Berthel
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Antal fremmødte: 35 (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
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen med:
Formand
Næstformand
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Niels Middelbo
Michael Gitz
Brian Fjordgaard
Ejner Lind
Christian Mikkelsen

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2015.
Der er udpumpet 104.474 m3 vand til 1412 forbrugere hvoraf de 725 er sommerhuse
Der er løbende blevet taget vandprøver af ”AGROLAB” i henhold til bekendtgørelsen nr. 1310 af
25/11/2015, der er ingen bemærkninger i analyserapporterne, så kvaliteten er fin.
Alle prøveresultater ligger på hjemmesiden.
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Vejle Kommune var på kontrolbesøg 24. juni 2015, den eneste bemærkning kommunen havde var, at
vores råvandsstation burde ændres fra en brønd til en overjordisk råvandsstation.
Sprængninger på vores hovedvandledning har vi næsten være forskånet for i 2015,
Nu siger jeg næsten, for vi har en gammel hovedledning til at ligge fra Lyngbakkevej ad Hvidbjergvej
mod Overhøll , men der er altid reparationer og løbende vedligeholdelse bl.a. af ventiler og stophaner
på hele lednings nettet.
Renovering af råvandsstationer:
Vi har i 2015 fået renoveret vores 3 råvandsstationer.
Råvandsstationerne er ændret fra en brønd til en overjordisk råvandsstationen . Ændringen af
råvandsstationerne er jo ikke bare lige at sætte et hus på, der skal føres rør op EL installationerne skal
ændres, og der skal støbes sokkel til huset, samtidig fik vi udført en videolog af boringens forerør, filter
og samlinger for at få kontrolleret at rørene er i orden.
En sådan omgang står til en pris på 276.000,00 kr.
Der kommer altid uforudsete ting som ikke er til at tage højde for, før man begynder på en sådan
renovering.
Den ene boring var næsten stoppet i filteret.
Oparbejdning af boring (Rensning af filter) 50.600,00 kr.
Stigerørerne der var af PVC, ændres til rustfri stigerør 54.000,00 kr.
Nyte Signalgivere og frekvensomformer til overvågning af vandspejlet og vandflow 237.000,00 kr.
En ny dykpumpe samt renovering af de to andre 34.775,00 kr.
Råvandsledningen fra Kildepladser til Vandværker renset 49.290,63 kr.
Vores forsyning af vand til vandværket er nu renoveret og opdateret så der skulle ikke komme flere
omkostninger hertil i mange år fremover.
Der er lige et hængeparti som er gartneriets tilslutning hvor vi skal have monteret en kontraventil, så vi
ikke kan få returvand fra gartneriet og ud i vores ledningsnet.
Der er besluttet at det skal laves her i 2016

Vandpriser 2015
Fast bidrag
Vandpris
Grøn statsafgift

Vandpriser 2016
785,00 kr./år
795,00 kr./år
4,25 kr./m3
4,30 kr./m3
6,53 kr./m3
6,25 kr./m3

Stigningen til Gårslev Vandværk er på 0,05 kr.

Vand pr. m3 (4,30 X 25%) =
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5.38 kr. m3 med moms
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Afgifter til Staten og Vejle Spildevand
Afgift staten 6,25 kr./m3
Vandafledningsafgift 30,00 kr./m3
I alt Vand/Statsafgift/Vandafledningsafgift =

7,82 kr./m3 med moms
37,50 kr./m3 med moms
50,70 kr./m3 med moms

Fremtiden:
Udskiftning af hovedvandledning:
Her i 1. halvår at 2016 har vi planlagt at færdiggøre ringforbindelsen 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.
Der er også planlagt at hovedvandledningen på Hvidbjergvej skal udskiftes i 2. halvår 2016, men det er
en større opgave for der skal graves hele vejen, på grund af andre nedgravede elementer (EL, kloak,
fibernet, telefon m.m.).
Ved at færdiggøre ringforbindelsen til Overhøll har vi mulighed for at lukke for så få forbrugere som
overhovedet muligt under renoveringen af hovedledningen i Hvidbjerg.
For fortsat at kunne leverer vand af en god kvalitet og fremtidssikre vandværket, må vi regne med
større omkostninger til renovering af vandværket.
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 et godt samarbejde.
Hermed overlader jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.
Spørgsmål:
Jens Erik Christensen: Må man ikke hæve prisen på vand, så man har noget økonomi at stå imod med?
Niels: Jo, men alle stigninger skal godkendes af Vejle Kommune og da vi ikke kender prisen på
renovering af Hvidbjergvej, har vi ikke søgt om stigning.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskabet for 2015.
Finn Mikkelsen: sp. Til note 1 om stigning i det faste bidrag?
Erik: Det var stigningen fra sidste års generalforsamling plus 4-5 nye tilslutninger.
Finn Mikkelsen: sp. Til note 2 om forskellen på drifts- og anlægsomkostninger?
Erik redegjorde for teknikken i om det var en drifts- eller anlægsomkostning.
Kassereren redegjorde for bestyrelsens drøftelser og beslutninger herom.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlagde og gennemgik budgettet for 2016.
Finn Sørensen, sp. Til renovering af Overhøll og Hvidbjergvej. Hvordan beslutter I om det skal på
drifts- eller anlægsbudgettet?
Erik redegjorde for at da de renoverede ledninger ikke er yderligere anlæg, har vi valgt at gøre som
det fremgår.
Jørgen Vognsen: sp. Planlagte renoveringer 2016-2020. Hvorfor er det med i budgettet for 2016?
Erik, Niels, Brian og Michael redegjorde for at det blot var til orientering om fremtidige forventede
renoveringer – så vi kunne lave det når det var økonomisk bedst at lave renoveringerne – så har vi
fleksibiliteten til at lave det når det passer bedst.
Budget enstemmigt godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Brian Fjordgaard genvalgtes til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstillede Jørgen Peter Jørgensen, Lundbjergvej 107, som nyt bestyrelsesmedlem,
hvorefter han blev valgt.
Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Tommy Berthels.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
7. Evt.
John Hansen: Man burde kunne fotografere Hvidbjergvej for alle mystiske nedgravede rør og
ledninger. Husker sidste gang, hvor der var spærret 4 uger ved købmanden – alt var kaos.
Jess: Mente, at det burde Kommunen jo have registreret.
Formanden – alle har jo pligt til at registrere sine nedgravede ledninger, men i ”gamle dage” var de
registreringer altid lidt tilfældige.
Birger supplerede med at Hvidbjergvej var specielt svær fordi grundvandet står meget højt.
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Herefter var der en tak til Niels for en god indsats som formand.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 19.40.

Gårslev d.

/

2015

Dirigent
Anders Clemmensen
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Sekretær
Ejner Lind
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