GAMMELSØ VANDVÆRK Amba
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 29. MARTS 2019 kl. 19.30
PÅ NYGAMMELSØ
VEDRØRENDE ÅRET 2018

0. VELKOMMEN
Jeg vil gerne byde velkommen til Gammelsø Vandværks generalforsamling her
på NyGammelsø, og i år vil jeg forsøge at begrænse min ordflom, for at vi i år
kan bruge tid på dagsordenes pkt. 6, hvor vandværkets fremtidigt ’ejerskab’ skal
besluttes.
I tilstedeværende 28 personer repræsenterer 22 ejendomme/stemmeberettigede
og med yderligere 3 fuldmagter, som bestyrelsen har modtaget, svarer de 25
stemmeberettigede til 9,4% af samtlige ejendomme (sidste år 6%); så I sidder
inde med en betydelig magt, og derfor tak for at I mødte op.
Jeg vil, af hensyn til de mange nye tilstedeværende, der ikke kender bestyrelsen,
igen i år præsentere den nuværende bestyrelse:
● Flemming Petersen, Rytzebæk
● Martin Hansen, Hjelm
● Kenn Simonsen, Hjelm
● Anders Krarup-Christensen, Hjelm og
● mig selv Gorm Schack Grundahl, Sdr. Frenderup
Der skal senere, under pkt. 7, stemmes om valg til bestyrelsen idet:
● Flemming Petersen, Rytzebæk
● Martin Hansen, Hjelm
● Kenn Simonsen, Hjelm
er på valg.
*****
1.

FØRSTE PUNKT PÅ DAGSORDEN
Første punkt på dagsordenen er valg af:
● dirigent, bestyrelsen foreslår Karsten Hansen
● én referent, bestyrelsen foreslår Hanne Jørgensen, Grønsundvej 245 samt
● 2 stemmetællere
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2.

BESTYRELSENS BERETNING
Jeg ønsker som sagt I fremmødte andelshavere meget velkomne til denne
ordinære generalforsamling i vandværket.
Som jeg plejer at sige, til Jer (desværre fortsat alt for få deltagere til
generalforsamlingen):

I ER KOMMET SÅ MANGE I ÅR, OG VI I BESTYRELSEN HÅBER –SOM
SÆDVANLIGT-, AT DE FLESTE AF DE ØVRIGES FRAVÆR, ER ET UDTRYK FOR
TILFREDSHED MED VORT ARBEJDE, MEN DEJLIGT ER DET, AT I ER KOMMET HER TIL
NYGAMMESØ I AFTEN, SÅ TAK FOR DET.
DET ER DEJLIGT AT

*****
Jeg er ’ind imellem’ blevet gjort opmærksom på, at min formandsberetning er for
lang, for detaljeret, for trættende og for søvndyssende, og at der ’kun’ ses frem
til bespisningen efter generalforsamlingen.
Da jeg forventer, at det bliver den sidste ORDINÆRE generalforsamling, har
bestyrelsen valgt, at supplere den ordinære bespisning efter generalforsamlingen
med snaps til maden, så jeg håber dermed for forståelse for fremlæggelsen af
minformandsberetning. 😉😉
Jeg har tidligere (og igen i år) haft et dilemma: skal jeg informere ’overfladisk’
eller orientere om ’alt’ hvad der er sket i 2018; jeg er -som tidligere sagtkommet frem til, at jeg vil begrænse mig, så vi kan få mere tid til at tale om
dagsordenens pkt. 6 vedrørende overdragelsen af vort vandværk til Vordingborg
Vand.
Så hermed er min beretning:
*****
Jeg begynder som sædvane med de faktuelle oplysninger vedrørende 2018.
Vi har i opkrævningsåret (4Q 2017 til 3Q 2018) indpumpet ca. 28.500 kbm.
(hvilket er lidt mere end samme periode sidste år, hvor det var 26.200 kbm.).
Det solgte volumen er på ca. 23.500 kbm., hvilket også er næsten uændret,
kun et lille fald fra 24.800 kbm i fjor.
Forskellen mellem indpumpet og solgte kvantum forårsages henholdsvist af
gennemskylning af vore forsyningsledninger, filtrene på vandværket, og
eventuelt tab i ledningsnettet.
Som Det ses, har den varme sommer ikke generet et øget forbrug, hvilket kan
undre.
*****
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I 2018 er der tilsluttet endnu en ejendom, så vi er nu 266 ejendomme, og kun 3
ejendomme i vort forsyningsområde er endnu uden vandværksvand,.
Udover de tre ejendomme, er der dog én ejendom mere, der ikke er tilsluttet
vandværket.
Føljetonen om Marienborg, hvor fortsættelsen og afslutningen er som følger:
Førhen har jeg omtalt, at Marienborg på sigt ville blive tilsluttet med et antal
boliger (9/12/15???), men i 2017 har Godset fået tilladelse af Vordingborg
Kommune til at lave en ny boring som på Godsets ’ny’ vandværk producere vand
af en ukendt ’dårlig’ kvalitet.
Jeg forestiller mig, at Marienborg nu er ude af ’vore hænder’, med mindre de
månedlige analyser der foretages, ikke kan opfylde drikkevandskravene.
*****
Ikke mange egentlige bestyrelsesmøder har været afholdt i 2018, idet der ikke
har været behov herfor - noter fra møderne kan i øvrigt ses på vandværkets
hjemmeside.
Bestyrelsen er fortsat enig om, at der ikke skal holdes møder for mødets skyld,
men kun, når der er opgaver, der skal diskuteres, og når der er beslutninger, der
skal træffes.
*****
I forbindelse med sammenlægningen med Vordingborg Vand, har der været
mange møder og aktiviteter, men Vordingborg Vands eksterne jurist, der står for
den juridiske del af ’papir-arbejdet’ har igen i 2018 skiftet job, hvilket desværre
nok en gang har forsinket sammenlægnings-arbejdet i 2018.
Herudover har Forsyningssekretariatet, der skal acceptere at Vordingborg Vand
må levere vand til de fire private vandværker uden konsekvenser for Vordingborg
Vand, været langsomme med at komme med en afgørelse om konsekvenserne
for Vordingborg Vand ved sammenlægningen med de fire private vandværker.
*****
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I 2017 blev de mekaniske vandmålerne udskiftet med intelligente elektroniske
vandmålere fra firmaet Kamstrup.
På sidste års generalforsamling ’lovede’ jeg en række fordele:
1. I som forbrugere skal ikke fremover aflæse vandmåleren og indberette
visningen til ReviVision,
2. forbrugere kan ’få’ info om unormalt forbrug (lækagealarm), når systemet
er funktionsdygtigt og
3. vandværket kan præcist aflæse det faktiske vandforbrug løbende, og vi
kan afstemme de udpumpede mængder med summen af de enkle
husstandes forbrug, og dermed få afklaret om der er lækage på
ledningsnettet.
Det lød for godt til at være sandt, og det var det også.
Det viser sig, at kun lidt over halvdelen af vore vandmålere kan få forbindelse
med EL-måleren, der skal opfange vandmåler-signalet og sende data til vort
brug.
I forbindelse med Vordingborg Vands positive erfaringer med denne type
vandmålere, anskaffede Gammelsø Vandværk målere af samme slags, hvilket vi
fandt relevant, idet vi havde sammenlægningen in mente.
Desværre viste det sig, at Vordingborg Vands erfaringer, var baseret på
vandmålere der var placeret inde i ejendomme (hvor også EL-måleren var
placeret), og ikke som hos os, hvor vandmålerne er i målerbrønde i skel, mere
eller mindre ’lang’ fra EL-måleren.
Der er udarbejdet en (forudset) løsning, som består i, at jeg kører til de
adresser, hvorfra vi ikke modtager signal, og placerer en lille antenne på ELmåleren og udskifter data-kort og ’frontplade’, hvilket vil ske i APR/MAJ.
Der har været nogle tilfælde, når jeg har registreret et øget forbrug, at vi har
været i stand til at lokalisere vandspildet; de berørte ejer -primært af
fritidsboliger- er blevet informeret, og har været meget glad for informationen.
*****
Den 1. februar 2019 var der rejsegilde på det ny vandværk på Frenderupgade.
*****
I lighed med de foregående 15-20 år, har vi kun haft få (faktisk kun én i 2018)
akutte reparationer af ledningsnettet, til gengæld har det fortsat været
nødvendigt at foretage vedligeholdelsesarbejde i vore målerbrønde, som det
også var tilfældet siden 2013.
*****
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Afslutningsvis kan jeg fortælle, at jeg som formand i 2018 (som sædvanligt) harhaft megen kontakt med vor revisor, entreprenører, Vordingborg Kommune,
Vordingborg Forsyning, Vandrådet, Vandværksforeningen og de øvrige
vandværker i samarbejdet vedrørende sammenlægning og kontakt til mange
flere.
*****
Dette var så mine ord om året der gak; jeg vil gøre opmærksom på, at hvis du
vil vide mere, så kan du på vandværkets hjemmeside se noter fra de afholdte
bestyrelsesmøder, ligesom du altid er velkommen til at kontakte et
bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål.
*****
*****
-og hermed er vi kommet til det indeværende år 2019, der ud over de daglige
gøremål -såfremt sammenlægningen vedtages- vil være og blive præget af
vandværkssamarbejdet om sammenlægningen med Vordingborg Vand, hvilket
jeg fortsat forventer bliver omfangsrigt (næste møde er allerede nu på torsdag
den 4. april 2019).
Også møder med ReviVision står ’på tapetet’, hvis vandværket overdrages til
Vordingborg Vand.
En af de øvrige vigtige opgaver bliver, som tidligere sagt, at få monteret
antenner på EL-målere, så forbindelsen fra vandmåler kan etableres.
Jeg glæder mig til at møde ejerne -i lighed med forrige år, da datakortene blev
isat- når jeg skal installere antennerne, så vi kan få en god ’snak’, om det
forhåbentlige fremtidige samarbejde med Vordingborg Vand.
*****
Igen i år vil jeg fremsige min standardfrase (men fortsat en af de gode):
Jeg takker de øvrige bestyrelsesmedlemmer og Bent for et godt, og
velfungerende samarbejde i det forløbne år.
*****
Det var så beretningen fra bestyrelsen, og jeg siger dermed tak for Jeres
opmærksomhed.
*****
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3.

DET REVIDEREDE REGNSKAB.
2018 1220 værdipapirer solgt for at undgå LEI

4.

DEBAT, GODKENDELSE AF BERETNING OG REGNSKAB

5.

BUDGET OG TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN for 2019
- Budget 2019 er opstillet i det tilfælde af, at Gammelsø Vandværk skal
fortsætte selvstændigt uden for Vordingborg Vand; budgettet er som
ReviVision anbefaler, og som de øvrige 3 vandværker har budgetteret for
2019.
- Tilslutningsafgifterne i takstbladet for 2019 er lagt om i 2016.
- Bidrag til:
ledningsført vand:
(2016: 5,86 kr., 2017 5,86 kr. og 2018-2020: 6,18 kr.)
grundvandskortlægning:
(2016: 39 øre, 2017: 39 øre og 2018-2020: 19 øre)
total:
(2016: 6,25 kr., 2017 6,25 kr. og 2018-2020: 6,37 kr.)

6.

AFSTEMNING OM OVERDRAGELSE AF GAMMELSØ VANDVÆRK AMBA
FORSYNINGSANLÆG TIL VORDINGBORG VAND A/S
- INDLEDNINGSVIST VIL JEG SIGE: Beslutningen om overdragelsen af vort
vandværk til Vordingborg Vand ikke har været nem at træffe men derimod
meget følelsesfuld; herudover har bestyrelsen også svært ved at skaffe nye
bestyrelsesmedlemmer.
Jeg håber ikke punktet her skaber samme kaos som Brexit gør i UK.

😉
Bestyrelsen fremsætter forslag til, at der skal arbejdes videre
med sammenlægning med Vordingborg Vand.
Godkendelse af forslaget indebærer, at bestyrelsen kan arbejde
videre mod en sammenlægning, for at kunne fremlægge et
grundlag for en endelig beslutning for generalforsamlingen på
et senere tidspunkt.
- Se omdelte papirer (’Orientering om overdragelse…’ og ’uddrag af
kontrakt-udkast…’), der gennemgås på ’storskærm’!!!
- Advokats formulering, så andelshaverne bliver orienteret juridisk korrekt
på generalforsamlingen
- Vordingborg Vands takstblad for 2019
- Prissammenligning mellem Gammelsø og Vordingborg Vand
- Tegninger af det ny vandværk
- Argumenter for at overdrage Gammelsø til Vordingborg Vand
- Debat om overdragelse
- Afstemning om overdragelse
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7.

VALG TIL:
a. Bestyrelse:
i. Flemming Petersen - modtager genvalg,
ii. Martin Hansen - modtager genvalg og
iii. Anders Krarup-Christensen - modtager genvalg.
b. Suppleanter :
i. Niels Bjerregaard
ii. Bo Øbo Nielsen
c. Revisor :
i. ReviVision, Stege

8.

INDKOMNE FORSLAG:
Ingen

9.

EVENTUELT:

10. REFERAT OPLÆSES:
*****
EFTER GF
Afslutningsvist vil sige tak til alle I fremmødte, og Jeres afgørelse med hensyn til
overdragelsen af vort vandværk til Vordingborg Vand.
Tak til Hanne Jørgensen for at tage referat, og til Karsten Hansen for at holde
god ro og orden igen i år.

-OG SÅ KAN VI VIST GÅ TIL BORDS!!!
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