Referat ved Gårslev vandværk generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2013.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget fremlægges
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er:
Niels Middelbo (modtager genvalg)
Brian Fjordgaard (modtager genvalg)
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Antal fremmødte: 30 (stemmeberettige er ikke talt op)
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Anders Clemmensen som vælges.
2. Formandens beretning
2012 har været et år med nogen aktivitet i Gårslev Vandværk.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Peter Jørgensen flyttede fra området så vi indkaldte bestyrelses
suppleant Christian Mikkelsen.
Bestyrelsen om konstituerede sig så undertegnede blev formand og Michael Gitz bliv næstformand
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2012.
Der er udpumpet 105.342 m3 vand til 1441 forbrugere hvoraf de 664 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 nogen
bemærkninger, så kvaliteten er fin.
Alle prøveresultater ligger på hjemmesiden.
Der er udarbejdet et nyt regulativ for vandværket som er godkendt af Vejle Kommune og ligger på
hjemmesiden.
Sprængninger på vores hovedvandledning har vi være forskånet for i 2012, men der er jo altid
reparationer og vedligeholdelse bl.a. af ventiler på ledningen.
Vi har fået renoveret vores rent vandstanke 1 og 2 og afdækket med en membran så der ikke kan
trænge overfladevand ind i tankene samt drænet omkring dem.
Under renoveringen opdagede vi at forbindelsen mellem tank 2 og 3 var utæt, dette blev
selvfølgelig repareret med det samme.
Jordarbejdet bliver færdiggjort til foråret når jorden er til at arbejde med.
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Fast bidrag
Vandpris
Grøn statsafgift

Vandpriser 2013
675,00 kr./år
3,90 kr./m3
6,13 kr./m3

Vandpriser 2012
650,00 kr./år
3,75 kr./m3
5,90 kr./m3

Stigningen til Gårslev Vandværk er på 0,15 kr. svarende til pr. år ved forbrug på 100 m3 til (100 X
0,15) = 15.00 kr. pr forbruger. Med moms 18,75 kr.
Vand pr. m3 (3,90 X 25%) = 4.88 kr. m3
Vand pr. år ved forbrug på 100 m3 = 487,50 kr.
Afgifter til Staten og Vejle Spildevand
Afgift staten
6,13 kr./m3
Vandafledningsafgift
26,00 kr./m3

7,66 kr./m3 med moms
32,50 kr./m3 med moms

I alt Vand/Statsafgift/Vandafledningsafgift =

45,04 kr./m3 med moms

Fremtiden:
På hvidbjergvej har vi en gammel hovedvandleding liggende som vi skal have udskiftet i år.
Der bør nok udarbejdes en tilstandsrapport og handlingsplan/ vedligeholdelsesplan for vandværket.
Vores elektroniske system er ved at have mange år på bagen og er ikke så hensigtsmæssig som det
bør/skal være.
Der arbejdes endvidere med en ”digitalisering af ledningsnettet”.
Alle vores tegninger over ledningsnettet ligger i dag på papirkort.
Det er meget uhensigtsmæssig og et stor arbejde at finde frem til et bestemt område, når der
kommer forespørgsler fra forbruger eller entreprenør hvor stophane eller vandledningen ligger.
En ”digitalisering af ledningsnettet” vil lette dette arbejde meget.
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 vedtagelse.
Spørgsmål / debat af formandsberetning.
Spørgsmål: Ved udskiftning af vandledningen på Hvidbjergvej, hvad med beboerne? Der er et ønske
om at der bliver givet så mange informationer som muligt til beboerne.
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Svar: Det meste skal skydes igennem området, for at det ikke griber om sig. Vi vil gøre det så
skånsomt som muligt. Der bliver skrevet informationer på hjemmesiden, men også en skrivelse til
alle beboer på de berørte veje.
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 2012.
Spørgsmål: Andre eksterne udgifter er i forhold til 2011 steget med knap 200.000 kr.
Svar: Det skyldes renovering af vandtanke ved vandværket.
Regnskabet godkendes.

4. Budget fremlægges
Revisor Erik Henningsen fremlægger det reviderede regnskabet for 2012.
Indtægter på 1.380 t.kr, udgifter på 930 t.kr., som giver et overskud på 21 t.kr.
Planlagte investeringer for 2013 er budgetteret til 1.250 t.kr., med 250 t.kr. til renovering og
opdatering af PLC styreskabet m.v., 800 t.kr. til renovering af nordlig del på Hvidbjergvej og 200
t.kr. en renovering af grundvandsboring.
Spørgsmål: Der er en stor investering i 2013, vil det ikke betyde at man har underskud – eller tager
af de penge der er sparet op.
Svar: Det er korrekt at der er investeringer i 2013, som vil betyde at vi tager af nogle af de penge vi
har i opsparing. Men regnskabsmæssigt så vil de blive afskrevet over nogle år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Niels Middelbo (modtager genvalg)
Brian Fjordgaard (modtager genvalg)
Niels og Brian vælges.
Bestyrelsen foreslår flg. som suppleant
Ejner Lind
Ejner vælges af forsamlingen
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6. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.

7. Evt.
Projektet på Hvidbjergvej vil blive lidt dyrere ved at skyde rørene. Men løsningen vil være den
bedste for alle.

Gårslev d.

/

2013

Dirigent
Anders Clemmensen
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Sekretær
Henrik Bergholt
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