Referat af ordinær generalforsamling i GAMMELSØ VANDVÆRK AMBA
Fredag den 23. marts 2018 kl. 19.30 i Hjelm Forsamlingshus

DAGSORDEN:

1. Valg af referent, stemmetællere og dirigent.
Karsten Hansen valgt som dirigent, der startede med at konstaterer, at
generalforsamlingen er lovlig.
Anders Møller er valgt til referent.
Bent Keldborg og Helle Tønnesen valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Gorm beretter på bestyrelsens vegne.
Vi har indpumpet 26.200 m3 – 100 m3 mere end sidste periode.
24.800 m3 solgt – 400 m3 mere end sidste periode.
Tabet er ikke særlig stort.
265 ejendomme tilsluttet – ingen nye tilgang.
5 ejendomme er stadig ikke tilsluttet.
Marienborg er stadig ikke tilsluttet; det drejer sig om ca. 9 til 15 ejendomme.
Kommunen har givet tilladelse til at Marienborg Gods laver deres egen boring og
vandværk – kommunen afventer nu om vandkvaliteten er i orden.
På hjemmesiden kan man se noter fra bestyrelsesmøderne – bestyrelsesmøder har
været holdt efter behov.
Det sidste halve år har der været stille i forbindelse med sammenlægningen af
vandværkerne, da en ekstern fagprofessionel jurist har skiftet job – Men nu er vi på
sporet igen.
Gorm har lavet og videregivet mange data til Vordingborg Forsyning med alt
vedrørende aftaler mv. til brug for sammenlægningen.
Den eksterne revisor vil indstille til Vordingborg Forsyning, at sammenlægningen skal
være afsluttet pr. 1. januar 2019.
I 2017 har alle husstande fået installeret nye intelligente vandmålere.

Den nye vandmåler registrerer, hvis der er et ekstraordinært stort vandforbrug hos en
forbruger – dette er sikkerhed for den enkelte forbruger – systemet er stadig manuelt,
men på sigt kan forbrugeren få besked automatisk.
Der mangler nu ca. 30 forbrugere at få installeret et lille simkort i el-måleren; Gorm
har været rundt til næsten alle adresser (over 200 steder), hvilket har været hyggeligt
og informativt – 90 % er nu tilmeldt det nye system.
Vandmålerne er fortsat ikke forbundet med el-måleren, men det bliver den – måske
kan forbrugeren på sigt se sit forbrug på ’Mit SEAS-NVE’, alternativt findes der andre
løsninger.
Vandmålerne kan fortsat ikke aflæses automatisk, men det kommer.
Persondataloven vil naturligvis blive overholdt, i forbindelse med hensyn til aflæsning
af vandmålerne.
Der har været noget snak i dagspressen om ukrudtsmidlet Desphenyl-chloridazon,
som har fundet vej til grundvandet nogle steder i landet – vore boringer er ikke ramt
af denne forurening – hjemmesiden er opdateret vedrørende denne og andre
problemstillinger.
LER-registeret: vi skal på sigt svare på henvendelser inden for 2 timer – der kommer
flere og flere opgaver, som vi skal forholde os til, hvilket kan være en større opgave
for et lille vandværk som vores.
Da en del af vores kapital er investeret i aktier, skal vi nu have en LEI-kode for at
sikre, at vi er ’rene’ i kanten og blandt andet ikke hvidvasker penge mv. – denne
opgave har formanden brugt en del tid på.
Vi har opsagt samarbejdet med Jyske Bank grundet deres rentepolitik.
Vi har haft lidt problemer med E-coli i vores drikkevand – troede vi. Det viste sig at
laboratoriet havde fået forbyttet vor prøve, med en spildevandsanalyse –
konklusionen er, at vort vand er OK.
En andelshaver havde ønsket et punkt til dagsordenen, men grundet en misforståelse
hos bestyrelsen, er punktet ikke på dagsordenen – emnet ville have været: Kan der
gøres noget for at fjerne kalk i vandet.
Svar, som forbrugeren er orienteret har modtaget er: Bestyrelsen undersøgte i 2015
mulighederne for at blødgøre vandet – Jævnfør DTU var dokumentationerne for
diverse løsninger ikke gode nok – Det ville have kostet ca. 400.000 kr. blandt andet
derfor forkastede bestyrelsen i 2015 idéen – Men henblik på, at vi lægges sammen
med Vordingborg forsyning inden for ca. 1 år, vil bestyrelsen ikke anbefale at bruge
penge på dette – I det nye vandværk er der taget højde for problemstillingen, dog er
det ikke besluttet at investere heri.
Der lægges op til en meget streng databeskyttelse fra EU’s side, en forordning på
mere end 1.000 sider– bødestørrelsen er stor, for os kan det koste kr. 25.000,- Vor
interesseorganisation er på banen med hjælp på dette område.

27. oktober 2017 er der trådt en ny drikkevandsforordning i kraft – nu skal vandet
også analyseres ude hos forbrugeren, hvilket kan give lidt udfordringer hvis
forbrugerens vandinstallation ikke er i orden – det er vandværkets ansvar frem til
skel/målerbrønd med vandmåler, at vandet overholder grænseværdierne.
Vores ledningsnet er af en sådan kvalitet at vi ikke har haft reparationer i 2017.
2018 – der forestår fortsat et stort arbejdet med sammenlægningen med Vordingborg
Forsyning.
De nye vandmålere kan måske have problemer med at kunne sende til el-måleren,
hvis afstanden er for lang; der arbejdes på en løsning på med at opsætte en antenne
ved vandmåleren.

3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse
Gorm gennemgik regnskabet meget grundigt.

4. Debat, godkendelse af beretningen og regnskab
En andelshaver havde et teknisk spørgsmål vedrørende returskylning af filtre samt
hvordan er det med ledningerne og grundvandsspejlet hvis der opstår en fejl på
Marienborg – formanden besvarede efter bedste evner disse spørgsmål.
Der var et spørgsmål vedrørende sammenlægningen. Svaret er, at Vordingborg
Forsyning etablerer 2 helt nye vandværker under samme tag, som er 100 % adskilt
fra hinanden.
Beretningen og regnskab blev godkendt enstemmigt.

5. Budget og takstblad for 2018

Blev godkendt enstemmigt.

6. Valg til Bestyrelsen:
Kenn Simonsen

-Modtager genvalg

Gorm Schack Grundahl

-Modtager genvalg

De er begge valgt.
Suppleanter til bestyrelsen:
Niels Bjerregaard

-Modtager genvalg

Bo Øbo Nielsen

-Modtager genvalg

De er begge valgt.
Revisor:
Bestyrelsen forslår ReviVision, Stege
De er valgt.

7. Indkomne forslag:
Ingen.

8. Eventuelt
En andelshaver vil gerne vide, hvorfor vi skal betale for den nye ledning til det nye
vandværk.
Svar: det skal vi fordi vi kan – Vore formue må ikke deles ud til andelshaverne.
Formanden skal undersøge om vi må nedsætte vandprisen, for at vi derved kan få
noget af vores formue delt ud til andelshaverne.

Formanden takkede for god ro og orden.

Anders Møller

Carsten Hansen

Referent

Dirigent

