Dynt-Gammelgab Vandværk
Protokol fra Generalforsamling
torsdag den 31. marts 2016 klokken 19:30
på
Nette Jensen i Skelde.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og protokolfører.

2.

Formandens beretning om det forløbne år.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.

Budget, herunder takstblad for det kommende år, fremlægges til godkendelse.

5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt bilagskontrollanter.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Christian Jørgensen og Birger List-Jensen.
(Begge modtager genvalg)
b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollant.
Efter tur afgår Niels Krogh Hansen.
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Behandling af beslutningsgrundlag for fremtidsplaner.
(Vedhæftet indbydelsen)

8.

Eventuelt.

Protokol:
Ad. 1

Som dirigent vælges Bent Have, som konstaterer, at generalforsamlingen er
lovligt indvarslet.
Som protokolfører vælges Birger List-Jensen.

Ad. 2

Formandens beretning:
2015 har ligesom 2014 budt på en del arbejde og deltagelse i møder som var
vigtige for vores vandværk.

Vi har selv afholdt 5 bestyrelsesmøder og vores generalforsamling. Derudover
har der været en række møder omkring grundvandskortlægningen og
indsatsplanerne afholdt af naturstyrelsen og kommunen.
Grundvandskortlægningen er afsluttet og kommunen mangler nu at blive
færdige med indsatsplanerne. Vi ligger nogenlunde sidst for, så vi ved ikke
noget endnu. Kommunen går hårdt til den på Als og Sundeved. De har dog
sagt, at det ikke sær så slemt ud på Broagerland, men de arbejder meget efter
et forsigtighedsprincip, så hvem ved hvor galt det går her.
Vandrådet har også afholdt et par møder hvor det tvungne vandsamarbejde i
kommunen og indsatsplanerne har fyldt en del. For nylig har vi været til
stiftende generalforsamling i vandsamarbejdet, så nu er det oppe at køre.
Indbetalingerne bliver som oprindelig forslået af foreningen Danske
Vandværker det nedsatte bidrag til grundvandskortlægningen der blot går til
vandsamarbejdet. Så I som forbrugere mærker ikke nogen forskel. I får bare
ikke besparelsen.
Der har været tilsyn fra kommunen i november 2015, med kun ganske få
bemærkninger. Vi manglede en tætningsliste på lugen til rentvandstanken –
den er monteret nu. Og så skal vi have tinglyst fredningsbæltet omkring vores
boringer.
Vi har ikke haft store vedligeholdelsesarbejder i 2015, men der har været en
del ledningsbrud, så det er vist ved at være tid til at gøre noget seriøst ved den
del af ledningsnettet, der ikke er fornyet. Vi tænker i at tage nogle stræk af
gangen. Vi har fået en pris på det samlede arbejde på 650.000 kr.
Som I nok kan fornemme af indbydelsen hertil, så har vi været i gang med at
gøre os lidt fremtidstanker. De er primært fremprovokeret af kravet om en
bundfældningstank, som umiddelbart ser ud til at komme til ikke at blive rigtig
billig, samt rapporten fra Silhorko, som jeg omtalte på sidste års
generalforsamling, da havde vi bare ikke rapporten endnu. Silhorko gik hele
vandværket igennem i februar 2015 så vi kunne have en idé om, hvad det ville
give af problemstillinger de næste år fremover. Dommen blev, at vores
vandværk er ved at være slidt og kommer til at kræve end del renovering.
Deres anbefaling var at bygge et nyt vandværk, eller lægge os sammen med
et nabovandværk.
Med baggrund i det er vi i bestyrelsen begyndt at tænke lidt over, hvad vi skal
satse på fremover – laver vi større investeringer nu, er vi jo i én eller anden
grad tvunget til at fortsætte. I efteråret var vi på besøg hos Skelde Vandværk –
egentlig ikke med fremtidsplanerne for øje – men bare for at se deres nye
vandværk. Det satte dog en del tanker i gang, da de har et godt og sundt
vandværk kørende.
Udpumpet vandmængde: 32.390 kbm.
Tak til Christian for at tage sig af vandværket. Også tak til jer andre i
bestyrelsen for at deltage aktivt.

Ad. 3

Regnskab:
Årets regnskab viser indtægter for kr. 318.668,- og omkostninger for kr.
276.584,- hvilket giver et overskud på kr. 41.566,Egenkapitalen d. 31.12.2015 lyder på kr. 389.186,Spørgsmål fra Ole Hansen, om man kunne gøre noget for at få en større
renteindtægt af de penge vi har stående. Poul Erik svarer, at vi har
obligationer for kr. 100.000,- men vi vil ikke lave investeringer, der indebærer
større risiko for andelshavernes penge.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

Ad. 4

Budget:
Der budgetteres med indtægter på kr. 152.700,- og omkostninger på i alt kr.
104.800,- hvilket vil resultere i et overskud på kr. 47.900,Takstblad:
Alle takster er uændrede i forhold til sidste år, på nær følgende tre:
Afgift af ledningsført vand falder med kr. 0,28 til kr. 5,86 pr. m³ + moms.
Afgiftsbesparelsen på kr. 0,28 pr. m³ + moms, går til bidrag til
vandsamarbejde, så for forbrugerne vil der ikke være nogen mærkbar forskel.
Forbrugsafgiften på vandet stiger til kr. 3,00 pr. m³ + moms.
Budget og takstblad godkendes enstemmigt.

Ad. 5

a. Christian Jørgensen og Birger List-Jensen bliver genvalgt til bestyrelsen.
b. Søren Jensen og Martin Hansen bliver valgt som suppleanter.
c. Niels Krogh Hansen bliver genvalgt som bilagskontrollant.
d. Chr. Ernst Sibbesen bliver valgt til bilagskontrollantsuppleant.

Ad. 6

Ole Hansen, andelshaver på Krammarksvej 32 i Gammelgab, har sendt
følgende tre forslag til bestyrelsen:
1. Tilslutning til Broager Vandværk skal med, som en del af
beslutningsgrundlaget for fremtidsplaner. Dagsorden pkt. 7.
2. Til beslutningsforslaget skal der foreligge gældende takstblade fra
henholdsvis: Skelde Vandværk, Broager Vandværk og Dynt-Gammelgab
Vandværk.
3. Andelshavere, der har en bolig i Vandværkets forsyningsområde, men
folkeregisteradresse uden for Vandværkets forsyningsområde, skal have
skriftlige meddelelser fra Vandværket, på folkeregisteradressen.
Til forslag 1.: Dette tages med under behandlingen af dagsordenens pkt. 7.
Til forslag 2.: Takstblade fra de tre nævnte vandværker ligger fremme på
generalforsamlingen og alle tre vil indgå i udarbejdelsen af det endelige
beslutningsforslag.
Til forslag 3.: Hvis bestyrelsen får besked om, at en andelshaver flytter til
folkeregisteradresse uden for vandværkets forsyningsområde, sendes
skriftlige meddelelser til folkeregisteradressen.

Ad. 7

De fem scenarier for fremtidsplaner, som bestyrelsen har omdelt, sammen
med indbydelsen til generalforsamlingen, bliver gennemgået af formand Karin
Tychsen og tallene i de fem alternativer bliver gennemgået af kasserer Poul
Erik Nielsen.
Der diskuteres frem og tilbage og der er bred enighed om, at planer om, at
bygge et nyt vandværk på den nuværende grund, vil være en dårlig løsning,
på grund af for lidt plads og dårlige tilkørselsforhold.
Efter at hver enkelt deltager på generalforsamlingen har tilkendegivet deres
mening, er der enstemmig enighed om, at bestyrelsen skal arbejde videre
med forslag 2, om at etablere forsyning fra et af de to nabovandværker Skelde
Vandværk eller Broager Vandværk og afhængigt af hvad man kan forhandle
sig til, komme med et endeligt beslutningsforslag.
Ole Hansen beder om, at det bliver ført til protokol, at han ønsker, at der skal
nedsættes et særskilt udvalg, der skal forhandle med de respektive
vandværker. Han mener, at det måske kunne aflaste bestyrelsen, ikke at
skulle klare det hele selv.
Der er dog bred enighed om, at det vil være belastende, at få en tredje part i
mellem, der skal melde frem og tilbage mellem vandværkerne og bestyrelsen,
med evt. fejlfortolkninger til følge og det derfor skal være bestyrelsen alene,
der står for forhandlingerne.
Hvis der kan samles de nødvendige mailadresser, kan bestyrelsen informere
andelshaverne løbende, om udvikling i sagen.

Ad. 8

Udgår.

Der deltog 15 personer i generalforsamlingen, heraf de 5 medlemmer af
bestyrelsen.

Protokolfører Birger List-Jensen

