GAMMELSØ VANDVÆRK Amba

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 28. MARTS 2014 kl. 19.30
I HJELM FORSAMLINGSHUS
VEDRØRENDE ÅRET 2013



VELKOMMEN
Jeg vil gerne byde velkommen til Gammelsø Vandværks generalforsamling I
Hjelm Forsamlingshus.
Med så mange nye ansigter til vor generalforsamling, vil jeg finde det på sin
plads at præsentere den siddende bestyrelse.
Sidste år blev generalforsamlingen afholdt snestorm, og derfor kunne næsten
ingen deltage.
Jeg er derfor glad for det milde og tidlige forår, der har fået så mange
andelshavere til at møde op her i aften; det er mange år siden, at vi har været
så mange til stede, I repræsenterer mere end 15 ejendomme, så tak for at I
mødte op

1.

FØRSTE PUNKT PÅ DAGSORDEN
Første punkt på dagsordenen er valg af:
 dirigent,
 én referent samt
 (2) stemmetællere

Indledningsvist vil jeg oplyse, at vor dygtige og loyale kasserer siden 2004 Ole
Pedersen døde i oktober 2013.
Ole var en dygtig kasserer og udførte som sådan funktionen med stor omhu; hans
viden om økonomi og investeringer kom vandværket til stor gavn, ligesom han deltog
entusiastisk i alle møder og forsamlinger.
Æret være hans minde.

G.S.G.
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2.

BESTYRELENS BERETNING
Jeg ønsker som sagt de fremmødte andelshavere meget velkomne til denne
ordinære generalforsamling i vandværket.
Jeg plejer at sige, til de få der normalt kommer til generalforsamlingen, at det
forhåbentligt er udtryk for tilfredshed med bestyrelsens arbejde, så nu håber jeg
ikke, at det store fremmøde i år, er udtryk for det modsatte, men dejligt at se så
mange, og tak for at I er kommet her i aften.
Som følge af Ole’s for tidlige død, er Anders Møller, der var 1.-suppleant, trådt
ind i bestyrelsen; tak for det til Anders.
Ved den lejlighed blev det besluttet, at vi i bestyrelsen ikke skulle fortsætte med
en fast kasserer i bestyrelsen, hvilket er i overensstemmelse med vore
vedtægter; primær-opgaven i forbindelse med ’kasserer-arbejdet’ varetages nu
af formanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor
opgaven går på skift. Arbejdet for denne består i at godkende i Møns Banks
Netbank de regninger, som formanden sender til den pågældende.
*****
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling i 2013 afholdt 5 formelle møder
med referat til protokollen, som alle kan ses på vandværkets hjemmeside;
herudover har der været mange kontakter, til blandt andet leverandører, revisor,
banker, fagfolk, ingeniører og på kurser.
Som sædvanligt også mange telefon- og mailkontakter.
*****
Og nu de faktuelle oplysninger vedrørende sidste år.
Vi har i kalenderåret 2013 indpumpet ca. 26.300 kbm. (27.500 kbm. i fjor),
hvilket er et fald på ca. 5 %.
De solgte mængde er på ca. 26.000 kbm., hvilket er 2.400 kbm. mere end i
fjord. Forklaringen herpå er, at en forbruger havde et stort vandspild omkring
årsskiftet 2012/2013. (2012 1209 – 2013 0123).
’Svind’ forårsages af gennemskylning af vore forsyningsledninger og filtre på
vandværket, og er i kalenderåret 2013 på under 10 %.
*****
Sidste år omtalte jeg, at bestyrelsens planer har været, at forbindelsen fra
vandværket til trykforøgerstationen i Hjelm skulle kunne styres og overvåges fra
vandværkets styretavle, og at der i den forbindelse er blevet installeret tre
pumper på vandværket i Damsholte.
Firmaet, der ombyggede og installerede de tre pumper, kunne ikke få dem til at
virke, hvilket hvor lokale smed, Hovmarken magtede; jeg har ligget i
’forhandlinger’ med formaet for at få vore omkostninger dækket, hvilket de nu
har indvilget i.
G.S.G.
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*****
Arbejdet med at sondere mulighederne for på sigt at samarbejde og
sammenlægge de fire små vandværker på Vestmøn, har stået i stampe, idet
primus motor i arbejdet har været ude for en alvorlig trafikulykke; vi håber, at
arbejdet snart kan genoptages.
Ud over de oprindeligt fire vandværker, har nu også Bissinge og Neble
Vandværker vist interesse i samarbejdet.
I den forbindelse kan jeg nævne, at Vordingborg Kommune har haft sin
VANDFORSYNINGSPLAN for 2014-2017 i høring, men mere herom senere.
*****
Der har i kalenderåret 2013 været AFGANG af 3 andelshaver i Vandværket, (2
på Grønsundvej og gården Egeløkke), der er dermed nu tilsluttet 267
ejendomme og fortsat 7 i vort forsyningsområde, der endnu er uden
vandværksvand, hertil kommer Marienborg med sandsynligvis 9 boliger.
I fortsættelse heraf kan jeg oplyse, at i oktober 2013 klagede Marienborg til
Natur- og Miljøklagenævnet over Vordingborg Kommunes påbud om at forbedre
vandkvaliteten, og sidste status fra kommunen, som vi har modtaget den
3. februar 2014 lyder: ’sagen ligger stadig til behandling og Natur og
Miljøklagenævnet og vi afventer alle deres afgørelse’.
*****
Akutte reparationer af ledningsnettet, har i lighed med de foregående 10-15 år,
heldigvis været meget beskedne, men det har til gengæld været nødvendigt at
foretage meget vedligeholdelsesarbejde i vore målerbrønde, hvilket også fremgår
af regnskabet. Defekterne er konstateret i forbindelse med at alle vandmålere
blev udskiftet i 2011.
*****
Sidste år omtalte jeg et krav på erstatning, som bestyrelsen mente, vi havde i
forbindelse med en ikke-opfyldt service-kontrakt på vandværket; det var en følge
heraf, at kommunen i forsommeren 2012 udstedte en kogeanbefaling af vort
vand.
Bestyrelsen havde af servicefirmaet forlangt vore udgifter til at finde årsagen og
afhjælpe forureningen dækket, et beløb på i alt ca. 50.000 kr. + moms. Firmaet
tilbød at ’slå halv skade’, men det afviste vi.
Bestyrelsen har nu accepteret at få en erstatning på 40.000 + moms., for at få
afsluttet sagen, et beløb vi er godt tilfredse med.
*****
G.S.G.
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En ny bekendtgørelse om kvalitetssikring for vandværker, der leverer over
17.000 kbm vand, er blevet et krav, som vi skal opfylde inden udgangen af
2014.
Vi skal som en del af vort ledelsessystem udarbejde en handlingsplan for at
minimere risikoen for forureninger.
Bestyrelsen har derfor besluttet at vandværket skal anskaffe sig et sådan
ledelsessystem. Valget er faldet på det værktøj, som FVD anbefaler til at holde
styr på vandværkets opgaver og dokumentere, at de bliver udført
tilfredsstillende.
Navnet er Tethys (som er navnet på en græsk havgudinde, og en af 12 titaner),
men mere om bekendtgørelsen senere.
*****
Bestyrelsen har vedtaget, at der i 2013 skal etableres overjordiske
råvandsstationer ved to af vore tre boringer, nemlig på vandværket og boringen
over for Lægehuset. Den tredje boring på Lerkildevej, har en så ringe
vandkvalitet, at den på sigt påtænkes nedlagt.
Ved denne renovering vil hygiejnen og sikkerheden blive udbygget/udvidet,
ligesom adgang til vedligeholdelse, servicering, vandprøvetagning mv vil blive
nemmere.
*****
*****
Dette var så mine ord om året der gak; jeg vil gøre opmærksom på, at hvis du
vil vide mere, så kan du på vandværkets hjemmeside se noter fra de afholdte
møder, ligesom du altid er velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem;
-og hermed er vi kommet til det indeværende år.
*****
Vandværket skal i 2014 tilsluttes det nyetablerede to-strengede kloaksystem,
hvor spildevand skal adskilles i ’hvidt/rent og sort’ vand; fra vandværket afledes
der det rene og rensede vand, som benyttes til filterskylning samt regnvand
herudover vand fra en håndvask og fra gulvvask.
Vi har indhentet tilbud for denne kloaktilslutning, men kender endnu ikke prisen
herpå, men billigt bliver det ikke. ØSTMØN-PRISER I AVISEN ER PÅ 80.000 KR.
Et lille plaster på såret er, at vi har fået 4.000 kr. i erstatning for placering af en
kloakbrønd på matriklen.
*****

G.S.G.
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Alle der skal grave i veje og ’offentlige’ arealer er forpligtigede til at undersøge
hvad der ligger af ledninger i det område de skal grave; dette gøres i LERregistret, herefter sender graveaktøren en graveforespørgsel til blandt andet
vandværket, der skal besvare henvendelsen med oplysninger i form af et kort,
om placering af vore vandledninger.
Denne opgave har vi i bestyrelsen besluttet, at lade vor kort-leverandør: Thvilum
om at udføre fra i år.
*****
Boringen på Lerkildevej, har næsten siden den blev etableret, kun været med til
at give vandværket problemer med drikkevandskvaliteten.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at den ikke mere skal anvendes, og har derfor
nu fået afbrudt for strømmen.
Boringen lukkes ikke endnu, men den fremtidige status skal der findes en
afgørelse på.
*****
Da vi fortsat har et lavt forbrug på Hjelmledningen på tider af døgnet, hvor vi
forventer et nul-forbrug (ligesom i Damsholte), overvejer bestyrelsen at lade et
professionelt firma med speciale i lækage-søgning at gennemgå ledningerne, for
at finde en eventuel utæthed.
*****
Den ny bestyrelse skal overveje om vandværket skal fortsætte med de
investeringer der er gjort i værdipapirer.
*****
Der er nu etableret alarmer på dørene på vandværket, så indbrud, hærværk og i
værste fald sabotage straks opdages.
*****
Al fysisk post bliver fremover sendt til vandværkets adresse på Æbelnæsvej,
hvorefter Post Danmark omadresserer til den til en hver tid siddende formands
adresse.
I lighed hermed har vandværket tidligere fået sin egen mailadresse, så det ikke
er formandens private der benyttes, og fremtidige formænd vil derfor altid
modtage al post til vandværket uden mange henvendelser til leverandører mv.
En forenkling ved fremtidige formandsskifter.
*****
G.S.G.
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Lønudbetalinger styres fra 2014 af Hages Gaard (nu ReviVisionen), så skat, AMbidrag bliver korrekt indberettet til relevante myndigheder. (Danløn)
*****
På hjemmesiden vil andelshavere snart få mulighed for at se vort ledningsnet.
Fik besked fra Thvilum i går (den 27. marts 2014), og jeg har nu lagt oplysninger
med et link herom på hjemmesiden.
*****
Det er en standardfrase (men fortsat en af de gode), at igen i år, vil jeg takke de
øvrige bestyrelsesmedlemmer og Bent for et smidigt, enkelt, engageret og
velfungerende samarbejde i det forløbne år.
Det var så beretningen fra bestyrelsen, og jeg siger dermed tak for Jeres
opmærksomhed.
*****

EFTER GF
I min beretning sagde jeg et par gange: ’mere herom senere’, forklaringen
kommer her: Hanne Jørgensen fra Land- og Miljøsekretariatet i
Vordingborg Kommunes, Teknik- og Miljøudvalg, tidligere benævnt
Vandgruppen vil fortælle lidt om KVLITETSSIKRING og
LEDELSESSYSTEMER samt kommunens VANDFORSYNINGSPLAN; Hanne
bor i vort forsyningsområde og har været i bestyrelsen i et par år 20022004; jeg giver hermed ordet til Hanne
Tak for til indlægget Hanne
Tak til Anders, for din korte deltagelse i bestyrelsen, altid interessant med nye
vinkler på bestyrelsesarbejdet
Velkommen til Niels og Kenn, og tak for at I lod jer opstille
Tak til Karsten for god ro og orden
-OG SÅ KAN VI VIST GÅ TIL BORDS
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