Gesten Vandværk
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30
Gesten Kro
Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller .
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab for 2015.
Budget for 2016.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen samt suppleant.
På valg til bestyrelse:
Jens Alfred Sørensen – modtager genvalg.
Asger Sørensen – modtager genvalg.
Niels Peter Kristensen – modtager ikke genvalg.
På valg som suppleant:
Agner Jepsen – modtager genvalg.
7. Valg af ekstern revisor.
8. Valg af intern revisor og suppleant.
9. Evt.

Referat:
Pkt. 1: valgt er Hannah Nielsen – indkaldelse til generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Referent : Richard Schjøtz
Stemmetællere : Vera Thygesen og Søs Christensen
Pkt. 2: Formanden fremlægger sin beretning omkring året der er gået herunder nyt byggeri,
vandmålere og vandforbrug, samt bestyrelsens arbejde. Formanden kommer også lidt ind på
det kommende års udfordringer. se bilag for den fulde beretning.
Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer, der blev dog stillet nogle
gode spørgsmål til vandkvaliteten generelt.
Pkt. 3: Jens Alfred Sørensen gennemgår det samlede regnskab for 2015 udarbejdet af Brørup
Revisions-kontor for generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
Pkt. 4: Jens Alfred Sørensen gennemgår budgettet for 2016 og tages til efterretning af
generalforsamlingen uden spørgsmål.
Der blev dog spurgt til normalpriser til vandprøver.
Pkt. 5: Bestyrelsen foreligger en vedtægtsændring i §11 og §15 for generalforsamlingen vedr
afskaffelse af ekstern revisior og indsættelse af 1 ekstra intern revisor i stedet.

❉!✁ ✂✄✁!☎✆✝!☎ ☎✞✟✠✡☛✡☞ !✌ ✍✌☛✁✡✌☞✎præcisering i §13 således hvornår der er 2 på valg og 3 på
valg ( lige eller ulige år)
Begge forslag vedtages af generalforsamlingen, dette skal dog op på en ekstraordinær
generalforsamling inden endelig vedtagelse, dette indkaldes til af bestyrelsen.
Pkt. 6: Jens Alfred Sørensen og Asger Sørensen er genvalgt til bestyrelsen, og som nyt
medlem i bestyrelsen er Bruno Pedersen valgt
Pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Brørup revisionskontor – genvalgt af forsamlingen
Pkt. 8: På valg er Agner Jepsen som modtager genvalg, som suppleant er Hans Skjøde.
Begge er genvalgt.
Pkt. 9: Formanden takkede Niels Peter Kristensen for god og tro tjeneste i bestyrelsen.
Det blev nævnt at ideen med at udsende på medier inden måleraflæsning er en god ide.

Da der herefter ikke var flere spørgsmål afsluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til
formanden for evt. afsluttende bemærkninger. Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for
fremmødet.

Gesten Vandværk I/S
Bestyrelsen

Godkendt :______________________________ dato:________________

Bilag 1. formandens beretning.

●✏✑✒✏✓ ✔✕✓✖✗✘✙✚

Ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 på Gesten Kro
Formandens beretning:
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2015 afholdt 8 bestyrelsesmøder. Der er igennem
Borgeravisen udsendt ”Nyt fra Gesten Vandværk” 3 gange. Vi må beklage at et 4. nyhedsbrev ikke
blev optaget af Borgeravisen. Igennem nyhedsbrevene har vi prøvet at orientere om byggeriet af det
nye vandværk. Vi vil fortsat orientere om arbejdet i bestyrelsen i nyhedsbreve og på vores
hjemmeside.
Indberettet vandforbrug:
I 2015 er der oppumpet 23.453 kbm. til forbrug, og derudover er der oppumpet ca. 20.000 kbm. til
bassin for overfladevand i løbet af november og december. Vi har købt 48.954 kbm. hos Bække
Vandværk. I alt til forbrugerne 72.407 kbm. Der er ved årsafslut aflæst et totalforbrug på 66.112
kbm. Et spild på 6.295 kbm., hvilket udgør 8,7% i forhold til oppumpet. Det er en mindre difference
i forhold til 2014. Vi kan jo aldrig undgå en difference, i det der jo går vand til spilde ved skylning
af de brønde, som vi har i forbindelse med ringforbindelsen til Bække, Veerst og Vejen. I år har vi
så ikke haft behov for at skylle i brønden til Bække.
Målerskifte:
I 2014 fik vi skiftet alle målere i brønd, og det har da også betydet, at vi har haft færre defekte
målere i 2015. Udskiftningen har også betydet, at arbejdet med aflæsningen ved årets udgang er
blevet lettere, der er dog stadig nogle forhold, der gør aflæsning af de ældre målere besværlig.
Richard har været i gang med at kigge på de målere, der ikke rigtig vil melde ind ved aflæsningen.
Nye installationer:
I 2015 blev Gesten Kærvej 3 tilsluttet.
Takstblad:
Takstbladet for 2016 er i lighed med tidligere år lavet i henhold til vejledning fra Danske
Vandværker, og den er godkendt af Vejen Kommune.
Vi skal i år i gang med at lave nye beregninger på anlægsbidragene, idet værdien af bygninger og
inventar skal indgå i beregningerne. Gæld skal ligeledes indgå i beregningerne. Værdien af
bygninger og inventar er fastsat af vores eksterne revisor i forhold til tilbuddet fra Kemic, hvor de
enkelte dele var opgjort for sig.
Hvor ligger vi så med priser i forhold til andre vandværker i Vejen Kommune:
Priser incl. moms. Der er nogle landsdækkende afgifter, som er ens for alle vandværker.

Anlægsbidrag - by
Anlægsbidrag - land
Kbm - pris

Gesten
27.125
48.625
5.00

Vejen
20.705
30.368
7.50

St. Andst
32.107
60.973
6.88

Askov
34.328
48.078
4.69

Skodborg
32.572
57.001
3.81

Bygning og installation:
Som alle jo har bemærket, så er der blevet bygget et nyt vandværk. Den 30. marts 2015 havde vi
finansieringen på plads og den 21. april 2015 fik vi byggetilladelsen. Den 12. maj gik Leif Møller i
gang med nedbrydning af filterhuset. Siden er det gået slag i slag, dog lige afbrudt af ferieperioden.
Vi har set et stort hul, vi har set hullet blive fyldt op med 2 rentvandstanke. Vi har set at der er
kommet top på tankene og vi har set en bygning skyde op. Den 25. august 2015 holdt vi rejsegilde
på bygningen. I slutningen af oktober var bygning og den indvendige installation på plads, og i
princippet så kunne vi levere vand. Der var blot nogle vandanalyser der skulle foretages, og de
viste, at der var for meget jern og mangan i vandet. Derfor blev pumperne sat i gang, og vandet
kunne ledes igennem de 2 filtre. Efter udpumpning af 29.375 kbm vand, så fungerede filtre m.m. og
vi kunne nu sætte vandværket i gang. Det skete den 20. februar 2016 kl. 10.38.
Vi føler, at vi har fået et byggeri, der passer godt ind i bybilledet, og vi har fået et vandværk, der vil
dække behovet langt ud i fremtiden. Vi har bl.a. øget vores rentvandskapacitet fra 60 kbm. til 146
kbm. Vi kan tage en tank ud af drift til vedligehold, når man måske kommer med en lovgivning, der
vil kræve rengøring af tankene hver 6. år. Vi har fået toilet/bad, lagerrum og mødelokale med et
lille thekøkken. Det giver os mulighed for at afholde møder på vandværket, vi har jo indtil nu
afholdt bestyrelsesmøderne på skift blandt bestyrelsesmedlemmer. Når vi lige får alt på plads både
indvendig og udvendig, så afholder vi åben hus for alle.
Vi takker Bække Vandværk for leverancen af vand i hele byggeprioden.
Ledningsnet/ledningsregistreringer:
Vi har i 2015 haft et enkelt regulær brud på forsyningsledning, nemlig Lyngvej 12. Vi har fået
installeret en målerbrønd på Stilundvej 15. Vi har fundet flere stikstophaner, de er dog ikke
registreret af firmaet Thvilum endnu. Vi skal have en del, før vi kalder dem herned, da de er dyre i
drift. Vi har stadig en opgave foran os med at finde stistophaner.
LER-forespørgsler:
Når der skal foretages gravearbejde, så får vi en forespørgsel fra LER (ledningsejerregistreret).
Disse forespørgsler skal vi besvare inden 5 dage. I 2015 har vi haft 27 forespørgsler
Afregning/opkrævning af vandafgift:
Opgaven med opkrævning har vi jo lagt i hænderne på Vejen Forsyning. Desværre er der kun ca.
55%, der er tilsluttet PBS, og det giver nogle enkelte kunder, der ikke får betalt til tiden. Vi har
indført en lukkeprocedure, men desværre støder vi så på nogle ejendomme, hvor vi ikke kender
stikstophanens placering. Vi har et i forhold til totalbeløbet et mindre restancebeløb, som vi
naturligvis i samarbejde med Vejen Forsyning prøver at få inddrevet.
Drikkevandsanalyser:
Vi har netop indgået en ny 4-årig aftale med Eurofins. Eurofins udfører analyser i henhold til
analyseprogram 2016- 2019 som foreskrevet af Vejen Kommune. Analyserne kan findes på vore
hjemmeside
Forsikring:
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bestyrelsesmedlemmer, en ekstra udgift på 450 kr. Da vi selv udfører en del arbejde, bl.a. skylning
af brønde er anbefaling fra Danske Vandværker, at vi har denne forsikring.
Vejen Forsyning:
Det er jo Vejen Forsyning der står for opkrævning af vandafledningsafgiften. Til dette har de behov
for vores aflæsninger. Indtil nu har vi fået 50 kr./ejendom. En Østre Landsretsdom har betydet, at
Vejen Forsyning vil have dette beløb reduceret. Der føres i øjeblikket igennem Vandrådet
forhandlinger med Vejen Forsyning.
Serviceaftale på vandværket:
Vi har indgået en serviceaftale med Kemic. De skal 2 gange om året kigge på installationen
Deltagelse i diverse kurser – udstillinger – møder:
Bestyrelsen har i året jo haft andre opgaver end byggeriet. Vi har deltaget i et møde arrangeret af
Vandrådet og Vejen Kommune omkring tilbagestrømningssikring. Alle vandværker i kommunen
var inviteret sammen med 19 VVS-firmaer. Vandrådet og Vejen Kommune udsendte senere en
pressemeddelelse om emnet. Det er også et emne, der skal følges op på.
Jeg har deltaget i Region Syds generalforsamling samt Region Syds regionvandrådsmøde. Her er
der repræsentanter fra alle vandråd og kommuner med.
Niels Peter og jeg deltog i Danske Vandværkers udstilling i Fredericia. Her er der mulighed for at se
nyheder samt træffe aktuelle leverandører.
Vi har deltaget i Vandrådets fællesmøde i november, hvor hovedemnet var forsikringer for
vandværker.
Senest har Jens-Alfred og jeg deltaget i et seminar i Odense. Emnet var vejledning om
årsregnskaber for mindre vandværker. Mere om dette senere i dagsordenen.
Vi har haft kontakt til ejeren af 16 lejligheder i Købmandskrogen, i det der ikke er målere i alle
lejligheder. Ejeren skal betale installation, vandværket betaler målere. Afventer svar fra ejeren i
øjeblikket.
Afslutning:
Til slut vil jeg takke øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde om vores opgaver i
2015.Nu håber vi, at alle kan sove roligt om natten uden at tænke på byggeri m.m. Nye opgaver
venter os i de kommende år – opgaver der dog mest ligger uden for bygningen. Når det hele er
meldt klar og vejret bliver godt, så holder vi nok åben hus og fejrer vores 75 års jubilæum, som vi
egentlig havde i 2014.

