Referat af ordinær generalforsamling i GAMMELSØ VANDVÆRK AMBA
Fredag den 31. marts 2017 kl. 19.30 på NyGammelsø, Grønsundvej 251, Stege

DAGSORDEN:
1. Valg af referent, stemmetællere og dirigent.
Karsten Hansen blev valgt som dirigent, konstaterede at generalforsamlingen er
lovlig.
Anders Møller er valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Gorm Schack Grundahl, formand beretter på bestyrelsens vegne:
•
•
•
•

•

•

•

Der er ikke holdt så mange bestyrelsesmøder, men der er stor generel dialog
imellem bestyrelsesmedlemmerne.
Megen dialog vedrørende de 4 vandværker – faktisk 11 møder i forbindelse
med sammenlægningen af vandværkerne.
Formanden har haft stor kontakt med revisor, Vordingborg forsyning mv.
Vi har indpumpet 26.100 m3 hvilket er et 4 % mindre end i fjor og solgt 24.400
m3 – 4 % mere; forskellen skyldes blandt andet gennemskylning af ledningerne
– svindet er på ca. 4 % i kalenderåret.
265 ejendomme får vand fra Vandværket – kun 4 får ikke, herudover
Marienborg med ca. 10 boliger – der har været tilgang på 1 ny forbruger, og en
ejendom er nedlagt. Tilslutningsprisen for de 4 ejendomme, der endnu ikke får
vand fra vandværket er ca. 120.000 kr. pr. forbruger inkl. moms – Marienborg
slipper billiger i forhold til den gamle beregningsmetode – Prisen skyldes at
Vordingborg Kommune har ændret måden tilslutningsbidraget på.
Marienborg har eget vandværk med en meget dårlig vandkvalitet – Gammelsø
Vandværk har en forpligtelse til at levere vand til Marienborg – I januar 2016 er
Marienborg Gods blevet pålagt at de ikke må etablere en ny prøveboring og
skulle tvangstilsluttes til os – Marienborg har anket Kommunens beslutning –
Natur -og Miljø klagenævnet har givet Marienborg medhold – dette betyder at
Marienborg nu godt må lave en ny prøveboring – Beboerne på Marienborg har
nu i ca. 10 år skulle koge deres drikkevand. Vi gør fra vandværkets side pt.
ikke mere ved sagen.
Vandværket har skiftet ejerform tilbage i 2011, hvilket har påført bestyrelsen
ekstra stort arbejdspres, samt en del advokatudgifter for at få ejerforholdet
tinglyst – der er nu styr herpå.

•

•
•

•

•

Status på sammenlægning af de 4 vandværker:
Det er besluttet tidligere, at de 4 vandværker skal lægges sammen – Neble,
Lendemarke, Bissinge, Gammelsø – fordelene er mange bl.a. lavere
driftsomkostninger, mere professionel administration samt større
forsyningssikkerhed.
Stege Vandværk bygger et nyt vandværk, som skal ligge i Nørre Frenderup, og
har af bestyrelsen i Vordingborg Forsyning fået tilladelse til at indgå samarbejde
med de 4 private vandværker, hvilket vi billiger
Formanden orienterede meget grundigt om placering, teknik og diverse
vedrørende Stege nye vandværk; det er specielt værd at bemærke, at det nye
vandværk bliver dimensioneret således, at det kan udbygges i det omfang, at
flere forbrugere (vandværkerne på Øst- og Vestmøn) måtte ønske også at få
vand herfra.
Vandværket skal stå klar om ca. 2 år, og kapaciteten bliver, så vi fire private
vandværker kan tilsluttes umiddelbart, så hvis alt flasker sig som forventet, får
forbrugerne i Gammelsø Vandværk vand derfra om ca. 2 år; bestyrelsen er
meget tilfredse med denne udvikling, og glæder sig over det.
En anden positiv sidegevinst er, at man vil overvej/forsøge at få vandet, som
kommer fra det nye vandværk, blødgjort.
Priserne vil forblive næsten uændret, der kommer måske en prisstigning på ca.
4 til 6 % pr. husstand; kommer der flere forbrugere/vandværker med, vil
prisen sandsynligvis falde over tid.
Vandledningerne har fungeret næsten uden skader, hvilket bestyrelsen er godt
tilfreds med.
Vi har lidt problemer med at overholde grænseværdierne på ammonium og
kim-tallet ved 22 grader – bestyrelsen mener at have fundet en løsning på
problemet.
Der opsættes nye vandmålere hos alle forbrugere (inden for de næste ca. 3
måneder) som er elektroniske og kan fjernaflæses – man skal ikke være
hjemme når de udskiftes.
En af fordelene ved de ny vandmålere er, at aflæsningen nu sker automatisk.
Dette giver forbrugerne en større sikkerhed imod vandspild – på sigt bliver/kan
de nye vandmålere ’parres’ med vore SEAS-NVE el-målere, dette giver en
række digitale fordele herunder forbrugsoversigt mv.
Formanden takkede bestyrelsen samt Bent Keldborg for et godt samarbejde i
2016.

3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse.
Gorm gennemgik regnskabet meget grundigt.

4. Debat, godkendelse af beretningen og regnskab.
Der var spørgsmål fra salen – er det et samarbejde eller en sammenlægning? – det
bliver et stort vandværk som ejes af Vordingborg Forsyning!
Som forbruger vil vi blive ligestillet med de andre forbrugere som hele tiden har
været tilknyttet et kommunalt vandværk!
Debat om blødgøring – der er delte meninger om det er en god idé – vi afventer
erfaringer fra andre dele af landet!
Beretningen og regnskab blev godkendt enstemmigt

5. Budget og takstblad for 2017.

Blev godkendt enstemmigt.

6. Valg til Bestyrelsen:

Flemming Petersen

-modtager genvalg

Martin Hansen

-modtager genvalg

Anders Krarup Christensen

-modtager genvalg

De er alle valgt.
Suppleanter til bestyrelsen:

Niels Bjerregaard

-modtager genvalg

Bo Øbo Nielsen

-modtager genvalg

De er begge valgt.
Revisor:
Bestyrelsen foreslår ReviVision, Stege
De er valgt.

7. Indkomne forslag:
Ingen.

8. Eventuelt.
Grunden til at vores vandværk ikke er med i grundvandssamarbejdet er begrundet
i omkostningerne og den manglende indflydelse – bestyrelsen tager emnet, om vi
skal være med i Grundvandssamarbejdet, op til revision på næste møde.

Formanden takkede for god ro og orden.

Anders Møller

Carsten Hansen

Referent

Dirigent

