Generalforsamling i Gammelsø Vandværk AMBA

Dato: 22. marts 2013

1.
Valg af referent, stemmetællere og dirigent
Anders Møller er valgt til referent
Stemmetællere: Ole ørsted er valgt
Dirigent: Karsten Hansen – konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet

2.
Bestyrelsens beretning om det forløbende år
Formanden Gorm Schack Grundahl beretter:
Mødeprocenten til generalforsamlingen er desværre behersket.
Der har været afholdt 7 formelle bestyrelsesmøder og en del andre møder med leverandører
med videre, samt 5 sonderende møder med andre vandværker.
Der er indpumpet 27.500 m3 vand, hvilket er 3 % i øgning i kalenderåret i forhold til i fjor.
Der er solgt 24.000 m3.
Svindet har været behersket, og udløser ikke strafafgift – hvilket er positivt
Vores styretavle var gammel, og ny blev igangsat den 24. oktober 2012 – Formanden er yders
tilfreds med den nye teknologi, som kan overvåges fra en hjemmearbejdsplads – Ændringer
skal dog foretages på vandværket– Hede selskabet står bag den nye styretavle, og bestyrelsen
er godt tilfreds
Der er etableret 3 nye pumper på vandværket, som desværre ikke virker optimalt –
Bestyrelsen har fokus på problemstillingerne.
Det er ikke lykkedes at etablere et samarbede med Neble Vandværk – derfor søges der
etableres et samarbejde med en række andre vandværker

Der er i 2012 kommet 2 nye kunder, så vi alt er 270 andelshavere – Marienborg mangler
fortsat at blive tilsluttet vandværket.
En forbruger har haft et vandspild på ca. 10 % af vores forbrug, som primært skyldes en
frostsprængt vandmåler – det er forbrugeren der hæfter 100 % for dette vandspild –

Formanden opfordrer alle til at hjælpe med at holde øje med vandmålerene, egne såvel som
naboernes - specielt i sommerhusene.
Der er fejl på en stor del af vores målerbrønde samt deres installationer, hvilket er og vil blive
udbedret.
Grundet dårlig service-vedligeholdelse fra vor leverandørs side, skulle forbrugerne koge vandet
i ca. en måned – vandkvaliteten er nu i orden - Dette har kostet vandværket ca. 50.000 kr.
som vi har som krav over for leverandøren – en ny service-leverandør er valgt og bestyrelsen
arbejder på at få den tidligere leverandør til at betale.
Grundet mulighed for alarmer på alle tider af døgnet fra den nye styretavle, har vandværket
entreret med et service-firma der tager sig af alarmerne – Formanden takker den tidligere
vandværkspasser Jens Henrik Olsen, for han store engagement i forbindelse med arbejdet på
vandværket.
Til slut takker formanden bestyrelsen og driftsoperatørerne for et godt samarbejde i det
forgangne år.

3.
Det reviderede regnskab
Ole Pedersen gennemgik regnskabet grundigt

4.
Debat, godkendelse af beretning og regnskab
Vi har stadig nogle asbest ledninger. Bestyrelsen, er meget opmærksom på dette.
Beretning og regnskab blev enstemmig vedtaget.

5.
Budget og takstblad for 2013
Formanden Gorm Schack Grundahl gennemgik det nye budget grundigt.
De grønne afgifter, som vandværket opkræver for staten, er steget.
Budgettet udviser et resultat på ca. -384.000 kr.
Takstbladet blev gennemgået grundigt.
Det nye budget og takstblad kan læses på hjemmesiden.
Takstblad og budget 2013 blev godkendt.

6.
Valg til:
Bestyrelsen:
Kim Pedersen
Flemming Petersen
Bo Øbo Nielsen

Modtager ikke genvalg
Modtager genvang
Modtager genvalg

Suppleanter:
Jens Arthur Sørensen
Anders Møller

Modtager genvalg
Mortager genvalg

Revisorerne Hages Gaard

Modtager genvalg

Revisor:

Den nye bestyrelse er følgende:






Gorm Schack Grundahl
Ole Pedersen
Flemming Pedersen
Bo Øbo Nielsen
Martin Hansen

Bestyrelses suppleanter:



1. suppleant Anders Møller
2. suppleant Jens Sørensen

Revisorer:


Revisorerne Hages Gaard

7.
Indkomne forslag
Bestyrelsen ønsker accept af, at der indledes et samarbejde med 4 nabo-vandværker om på
sigt at etablerer et fælles nyt vandværk
Der skal så etableres nødforbindelser imellem vandværkerne – og på sigt skal denne
forbindelse bruges som forsyningsledning
Ideen er også at fremtidssikre vandværkerne. Kravene vil i fremtiden stige betydeligt for
uddannelse af personale samt andre myndighedskrav – Vandværkssamarbejdet drejer sig om
Damme, Hårbølle, Hårbølle Strand og Bissinge Vandværker.
Der vil kunne opnås en lagt større forsyningssikkerhed, samt stordriftsfordele. Endeligt er det

svært, at få kandidater til at stille op til bestyrelsen – hvilket er et generelt problem for de
omtalte vandværker.
Bestyrelsen ønsker accept til at gå videre med at undersøge ovennævnte idéer, her under
etablering af et nyt fælles vandværk – Formanden understrejer, at skulle der komme konkrete
forslag, skal beslutningen besluttes på en ny generalforsamling.
Bestyrelsen opfordres til også at indlede et samarbejde med Neble Vandværk
Vordingborg Kommune støtter idéen om det tættere samarbejde mellem vandværkerne –
dette skriftligt.
Tilsagnet blev enstemmigt vedtaget

8.
Eventuelt
Solceller; Anders Møller fremlage et forslag om, at bestyrelsen undersøgte muligheden for at
etablere solceller til produktion af strøm til Vandværket – Formanden ser positivt på dette.

Ole Ørsted spørger ind til ’asbest problematikken’ (der er lovlige asbest-ledninger på en kort
strækning) – der skal og bliver ikke foretaget analyser herfor, så reglerne er overholdt. Ole
Ørsted samt bestyrelsen kikker lidt på problemetikken.
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