Dynt-Gammelgab Vandværk
Protokol fra Generalforsamling
Tirsdag d. 20. marts 2018 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 Martin Hansen 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.
Forslag fra Jan Marcussen om at hæve vandprisen med kr. 10,- pr. kbm.

7.

Eventuelt.

Protokol:

Ad. 1.

Som dirigent vælges Bent Have, som protokolfører Birger List-Jensen.
Bent Have konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og spørger,
om forsamlingen kan godkende dagsordenen. Denne bliver enstemmigt
godkendt.

Ad. 2.

Formand Karin Tychsens beretning:
Det har været et år med arbejdshandskerne på. Efter generalforsamlingen
sidste år hvor der var flertal for at købe vand hos Skelde Vandværk gik vi i
gang med at få finansieringen på plads og besluttede os samtidigt for at vi
også var nødt til at gå i gang med ledningsnettet i Dynt. Der var simpelthen så
mange brud, at vi ikke synes det var forsvarligt at vente mere. Det betød at vi
skulle ud at låne 700.000 kr. Vi søgte om et kommunegaranteret lån og var så
heldige at få det. Vi har yderligere fået en kassekredit v. Broager Sparekasse,
for at imødese kortvarige likviditetsproblemer.
Vi har også arbejdet på en aftale med Skelde vandværk, som for længe siden
er underskrevet og godkendt af kommunen.
Efter sommerferien var Brdr. Nørulf bestilt til at grave ledningen i til Skelde
Vandværk, men da ledningsføringen ind til vores vandværk manglede at falde
på plads, gik de i gang i Dynt i stedet. I januar gik de så i gang med at grave
ledningen i til Skelde. Vi synes de har lavet et fint stykke arbejde og efterladt
det hele i fin stand.
Efterfølgende har Vand Schmidt været i gang med at slutte til i begge ender
og installere vores trykforøgerpumpe. Sideløbende med tilslutningsarbejdet,
har der også været taget prøver at vandet – og der har ikke været nogen
problemer. Og nu bliver vi snart forsynet med vand fra Skelde Vandværk.
Vi har holdt 6 møder siden sidste generalforsamling, hvilket vist er flere end
nogensinde. Vores to suppleanter, Søren Jensen og Martin Hansen, måtte i
brug, da Kjeld Christensen og Christian Jørgensen umiddelbart efter
generalforsamlingen sidste år, valgte at træde ud af bestyrelsen.
Der har været et par møder i Vandrådet for Sønderborg Kommune, deriblandt
vandsamarbejdet. Desværre kom vi ikke med til vandsamarbejdsmødet i år.
Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år, var kommunen rundt for at
holde orienteringsmøder med vandværkerne på Broagerland, om
indsatsplanerne. Vi valgte at holde mødet sammen med Skelde Vandværk, da
det jo er indsatserne i Skelde, der vil komme til at påvirke os fremover.
Heldigvis er der tykke lerlag i Skelde, der beskytter grundvandet godt, så der
skal ikke laves nogen drastiske indsatser nu. For hele området ser det ud til at
Broager og Egernsund Vandværker, er de eneste med udpegede områder,
hvor der skal laves særlige aftaler.
Vi har af gode grunde ikke haft de store vedligeholdelsesopgaver på
vandværket, men der har som sagt været en del brud i Dynt og et par gange
det samme sted i Gammelgab. Der var to ledninger og vi har nu lukket for den
unødvendige del, som der var den, der var hul på.
Der har ikke været nogen udfald på vores vandkvalitet. Både Skeldes og vores
eget vand er testet for pesticidet cloridazon og der har heldigvis ikke været
noget at finde.
Udpumpet vandmængde: 26.000 kbm – sidste år (27.500)
Tak til jer forbrugere for tålmodigheden ved alt gravearbejdet, lukning af vand
og hvad det ellers måtte have medført af gener. Og tak til bestyrelsen for at vi
kan deles om opgaverne. Tak til Martin for at tage sig af vandværket.

AD. 3.

Årets regnskab:
Indtægter
Udgifter
Afskrivninger
Renter og låneomkostninger
Årets resultat

kr. 308.116
kr. 266.647
kr. 29.652
kr. 7.118
kr. 4.699

Egenkapital pr. 31.12.2017

kr. 427.050

Regnskabet godkendes enstemmigt.

Ad. 4.

Budget for 2018:
Indtægter
Udgifter
Overskud

kr. 206.000
kr. 199.500
kr. 6.500

Takstblad for 2018, er uændret i forhold til sidste år, på nær det faste bidrag
pr. ejendom, der er hævet til kr. 1500,- + moms (1875,-) for at vi kan betale de
nødvendige afdrag på vores lån. Jan Marcussen er utilfreds med, at beløbene
på takstbladet, er anført uden moms, de fleste andelshavere er slutforbrugere,
der betaler momsen og derfor skal beløbene være inklusive moms.
Bestyrelsen tager dette til efterretning og ændrer det fremover.
Der er indført afskrivninger i årets regnskab, Bent Toft, den nye vært på
campingpladsen, spørger, om der så ikke også bør være afskrivninger med i
budgettet. Kasserer Poul Erik noterer sig denne bemærkning til budgettet, og
at det er en ny situation med anvendelse af afskrivninger. Men det fremlagte
budget skal opfattes som et likviditetsbudget, der uanset afskrivninger vil give
et positivt resultat.
Der er livlig diskussion omkring godkendelse af budget og takstblad. Jan
Marcussen mener, jævnførende hans forslag under punkt 6, at pengene til at
tilbagebetale vores gæld, skal komme fra en forhøjelse af vandprisen, i stedet
for en forhøjelse af det faste bidrag. Han mener, at den procentuelle stigning
for en andelshaver med lille forbrug er for høj. Keld Christensen er enig med
Jan, men mener, at man kunne fordele stigningen, noget på det faste bidrag
og noget på vandprisen.
Der blev i 2017 udpumpet 26.000 kubikmeter, det er 6.000 kubikmeter mindre,
end for to år siden. Af disse 26.000 kubikmeter, er der fire storforbrugere, som
til sammen bruger de 16.000. Niels Frederik Jensen og Søren Jensen, som
hører til disse storforbrugere, anfører, at det er en uforholdsvis stor del af
omkostningen til fornyelsen af ledningsnettet der bliver lagt over på dem, hvis
det udelukkende skal finansieres over vandprisen. De vil ikke forlade
vandværket, men må så se på, om der findes alternative løsninger, der kan
reducere omkostningen til vand.
Da vandforbruget er faldende, vil der hvert år skulle skrues på vandprisen,
hvis vi skal betale vore afdrag på lån. Det er bestyrelsens holdning, at
anlægsudgifter skal betales over et fast bidrag, så vi har et stabilt finansielt
grundlag, der er fordelt ligeligt på alle andelshavere.
Der ønskes skriftlig afstemning om godkendelse af budget og takstblad.

Skriftlig afstemning om budget og takstblad:
Til stede 33 plus 11 fuldmagter, i alt 44 stemmer.
For:
Imod:

36
8

Budget og takstblad er hermed godkendt.
Jan Marcussens forslag, vil dog stadig blive behandlet under punkt 6.

Ad. 5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt bilagskontrollanter:

a. Martin Hansen og Birger List-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
b. Steen Petersen og Moritz Burk, blev valgt som suppleanter
c. Niels Krogh Hansen blev genvalgt som bilagskontrollant.
d. Hans Erik Fogh blev valgt som bilagskontrollantsuppleant.

Ad. 6.

I forlængelse af ovennævnte meningsudveksling, bliver det besluttet, at Jan
Marcussens forslag, om hæve vandprisen med kr. 10,- inkl. moms pr.
kubikmeter, skal til afstemning. Hvis forslaget vedtages, kan det dog først
effektueres på næste års takstblad, da dette års budget og takstblad, er blevet
godkendt.
Afstemning ved håndsoprækning, om Jan Marcussens forslag:
For:
Imod:

Ad. 7.

8
36

Keld Christensen mener, at Hermann Johannsen fra Broager Vandværk,
der var inviteret til sidste års generalforsamling, blev dårligt behandlet, af
nogle af de tilstedeværende og at bestyrelsen (som han selv var medlem af)
burde være skredet ind.
Ikke alle, kan nikke genkendende til Keld Christensens observation.

Ud over andelshavere fra Gammelgab og Dynt, deltog Jørgen Vestergaard,
fra Skelde Vandværk, som bestyrelsen havde inviteret.

Protokolfører Birger List-Jensen

