Dynt-Gammelgab Vandværk
Protokol fra Generalforsamling
Tirsdag d. 28. marts 2017 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 Karin Tychsen, Keld Christensen og Poul Erik Nielsen.
(Alle modtager genvalg)
b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollant.
Efter tur afgår Bo Andersen.
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Behandling af og afstemning om, fremtidsplaner.
(Se vedhæftede beslutningsgrundlag)

8.

Eventuelt.

Protokol:
Ad. 1.

Som dirigent valgtes Bent Have, som protokolfører Birger List-Jensen.

Ad. 2.

Formand Karin Tychsen’s beretning:
For os i bestyrelsen er 2016 gået med at få styr på vores to mulige
fremtidsscenarier, som vi skal snakke om senere. Vi har haft møde med
Broager Vandværk og fået klarlagt detaljerne i at blive underlagt dem. Og
løsningen med at købe vand fra Skelde Vandværk, havde vi så godt som styr
på, fra sidste år.

I samme anledning, har vi haft drøftelser med kommunen om, hvordan de ser
verden og om de vil give os et kommunegaranteret lån, i tilfældet vi vil købe
vand fra Skelde.
Vi har også haft blindsmagning af vores vand, Broagers og Skeldes. Vi kunne
ikke smage den store forskel.
Vi har holdt 4 møder siden sidste generalforsamling.
Derudover har der været et par møder i Vandrådet for Sønderborg Kommune,
deriblandt vandsamarbejdet. Det var i år 1. generalforsamling efter stiftelsen i
2015. Det gav anledning til forslag om vedtægtsændringer og prissætning.
Ingen af delene blev vedtaget. Omkring prissætning var der forslag om at gøre
betalingen uafhængig af de brugte kubikmeter, idet landbrugene kommer til at
betale uforholdsmæssigt meget på den måde. Der blev til gængæld klarlagt, at
det enkelte vandværk selv kan tage stilling til betalingen – bare den samlede
indbetaling er den samme.
I forhold til indsatsplanerne på Broagerland, så har kommunen netop udsendt
et udkast og indkalder hvert enkelt vandværk til møde. Det ser umiddelbart
ikke så drastisk ud, som så mange andre steder.
Vi har ikke haft nogen store vedligeholdelsesarbejder på vandværket, men
som sædvanligt nogle ledningsbrud.
I september havde vi et udfald på vores vandprøve på coliforme bakterier,
men en omprøvning en uge senere viste heldigvis, at alt var normalt. Der
arbejdes med meget fintfølende målinger, så der skal ikke meget forurening
fra fingre, eller prøvetagningsglas til, for at det giver et udslag.
Udpumpet vandmængde: 27.500 m3 – mindre end sidste år (32.000)
Tak til Christian og Keld for at tage sig af vandværket. Også tak til jer andre i
bestyrelsen for at deltage aktivt.

Ad. 3.

Ad. 4.

Årets regnskab:
Indtægter
Udgifter
Årets resultat

kr. 322.058
kr. 291.920
kr. 33.165

Egenkapitalen pr. 31.12.

kr. 422.351

Budget for 2017:
Indtægter
Udgifter
Overskud

kr. 146.700
kr. 101.900
kr. 44.800

Takstblad for 2017 er uændret i forhold til året før.

Ad. 5.

a. Der er fire kandidater til bestyrelsesposterne, Karin Tychsen, Poul Erik
Nielsen, Keld Christensen og Ole Hansen.
Følgende blev valgt: Karin Tychsen, Poul Erik Nielsen og Keld
Christensen.
b. Søren Jensen og Martin Hansen blev genvalgt.
c. Martin Hansen blev valgt.
d. Niels Frederik Jensen blev valgt.

Ad. 6.

Udgår.

Ad. 7.

Formand Karin Tychsen indleder det vigtige punkt på dagsordenen, om
vandværkets fremtid og fremhæver, at vi i aften ikke kun træffer en afgørelse
for os selv, men også for de kommende generationer i Dynt og Gammelgab.
Herefter overtager kasserer Poul Erik Nielsen og gennemgår de forskellige
økonomiske scenarier, som er blevet udsendt sammen med indbydelsen til
generalforsamlingen. Herefter er der åben debat og mulighed for at stille
spørgsmål.
Spørgsmål og svar:
Hvor gammelt er Skelde Vandværk?

Fra 2012.

Kan navnet ændres til forsyningsselskab uden vedtægtsændringer?

Ja.

I Broager er der konstateret pesticider i vandet, dog under grænseværdien,
hvad skyldes dette?
Dette vides ikke med sikkerhed, måske skyldes det noget overfladevand, der
trænger ned.
Har man stemmeret i forsyningsselskabet lige som nu?

Ja det har man.

Forskellige meningstilkendegivelser:
Ole Hansen mener, at hvis vi kan få noget for vores ledningsnet ved Broager
Vandværk, så kan regningen betales med det samme.
Niels Frederik Jensen vil gerne til Skelde, fordeling af vandoppumpning på
Broagerland vil være bedre fordelt. God forsyningssikkerhed.
Søren Jensen er også fortaler for Skelde, mener her er størst
forsyningssikkerhed.
Keld Christensen er fortaler for Broager.
Peter Dall, mener forsyningssikkerhed er vigtigere end prisen.

Betty Østergaard mener vandkvaliteten er vigtigste parameter.
Der skrides til afstemning, om Dynt og Gammelgab i fremtiden skal forsynes
fra Broager Vandværk, eller fra Skelde Vandværk, med følgende resultat:
Skelde:
Broager:

Ad. 8.

32 stemmer
15 stemmer

Niels Frederik Jensen spørger til, hvordan vi vil opkræve til Vandsamarbejdet,
efter forbrugte m3, eller pr. forbruger?
Svaret fra bestyrelsen er, at sagen er blevet diskuteret, men ikke besluttet
endnu.

Ud over andelshavere fra Dynt og Gammelgab, deltog Jørgen Vestergaard og Børge
Hansen, fra Skelde Vandværk og Hermann Johannsen, fra Broager Vandværk. De
svarede beredvilligt på spørgsmål til deres respektive vandværker.

Protokolfører Birger List-Jensen

