Gesten Vandværk
Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 4. februar 2015 kl. 19.30 i Gesten Forsamlingshus
18 fremmødte samt bestyrelsen (5 stk) i alt 23.

Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent – Agner Jepsen. Annonceringen var anmeldt rettidigt.
Pkt. 2: Byggeri af nyt vandværk Orientering om årsag til byggeri
Gennemgang af byggeprojekt
Gennemgang af forslag til finansiering
Formanden starter med hvorfor nyt byggeri – årsagen hertil er på grundlag af en
rapport fra 2012, hvori der stod at vandværket havde en del renovering i vente,
samt at rentvandstanken er for lille 60m3 , den burde være 120m3 pga Gesten
Vandværks forsyningspligt.
Dette ville løbe op i ca 1.000.000,- kr i 2012 priser.
Bestyrelsen foreslår nyt byggeri, idet den mener at det vil være det mest
hensigtsmæssige jf de krav der stilles nu og i fremtiden.
Planen for evt byggeri vil være opstart marts 2015 og ibrugtagning november
2015, i mellemtiden vil vandet blive leveret fra Bække Vandværk.
Formanden gennemgår tegninger af selve byggeriet og oversigtsplaner.
Finansiering af byggeriet foreslåes af bestyrelsen således :
- Lån hos kommunekredit
- Indskud fra forbruger, enten pr måler eller pr ejendomsnr.
- Kassebeholdning
Totalt udgifter på i alt kr. 3.600.000,Der tales om evt levering fra Vejen Forsyning (VF) – dette mener at bestyrelsen
ikke er et alternativ og har på et tidligt tidspunkt afvist at arbejde videre med
dette, både fordi at m3 prisen er større end Gesten Vandværk (GV) er nu og
forsyningsrøret fra VF til GV er en ret bekostelig affære.

Det fordres fra bestyrelsen side at de forskellige godkendelser er ok fra starten
inden byggeriets opstart.
Ud fra stemningen i forsamlingen mener formanden at der er belæg for at gå
videre med at indhente kommunegaranti og endelige samtaler med kommende
entrepenør samt indhente tilbud fra kommune-kredit.
Pkt. 3: Generel orientering
Formanden fordrer at forsamlingen spørger ind til driften af det nuværende
vandværk.
Bestyrelsen fremvises af formanden og opgaver gennemgåes.
Pkt. 4: Evt.
Der spørges lidt til ang brug af nye målere. Der kan tilkøbes en extern display for
aflæsning.
Der arbejdes stadig på indhentning af oplysninger på placering af stikstophaner.

