Gantrup Vandværk A.m.b.a.

21.03.2013

Referat af Generalforsamling afholdt d. 20.03.2013.
Der var 7 fremmødte andelshavere.
1. Valg af dirigent.
Finn Nyegård Pedersen blev valgt, og konstateret at indkaldelse til generalforsamling var
lovligt varslet i Østbirk Avis for præcise 14 dage i siden.
2. Bestyrelsens beretning.
- Ingen nye andelshavere i 2012.
- De 2 vandprøver i 2012 (hhv. Aug. og Dec) viste ingen coliforme bakterier – se i øvrig
www.gantrup.dk under Vandværket og Vandanalyse. Det ser ud til at de sidste få års
problemer ved colibakterier forekomst er løste, ved at tætningslister og luft filter i
dæksel til vandtanke blev udskiftet i 2012.
- Prøven udtaget i Dec. 2012 viste ingen pesticider rester. Se www.gantrup.dk
- Nyt takstblad i 2013 som inkluderer en midlertidig ekstra afgift: ”Vandbidrag til Staten”
á 0,67 kr. per m3 vand. Denne bortfalder i 2017. Den er udover det sædvanlige ”Afgift
til Staten” á 5,46 kr. per m3 vand. Se www.gantrup.dk
- Vandværkets 2 stk. hydrofor pumper blev udskiftet, da de gamle var slidt op. De gamle
var formodentlig fra 2001. Udskiftningspris var 75.000,- kr. eks. Moms, og de nye vil
blive afskrevet over 20 år.
- Ledningsnet hoved måler og råvands måler blev udskiftet i januar i år.
- Græsslåning på vandværkets matrikel er overtaget af Martin Scharling, som slår
græsset med sin havetraktor, der er meget hurtigere end buskerydning.
- Formanden havde talte med Sagsbehandler Lars Christiansen, Region Midtjylland, ang.
”Råstofplanen 2012”, som indebærer råstof indvinding på et område nord af Ryvej og
tæt på Gantrup by. Denne plan er ikke godkendt endnu, da den er til behandling hos
Miljø og Natur Klagenavnet. Forudsat at Region Midtjyllands plan til sidste godkendes,
kan evt. gravaktører derefter søge tilladelse til råstof indvinding hos Horsens
Kommune, som er forpligtet til en offentlig høring hvortil berørte partier kan
påvirke/klage, inden tilladelsen gives/afvises. Til den tid, vil Vandværket tage
ydereligere stilling til sagen.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab for 2012 blev gennemgået og godkendt.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Budget for 2013 blev gennemgået og godkendt.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Henning Monnerup og Nick Sunderland var på genvalg. Henning og Nick blev genvalgt som
medlemmer af bestyrelsen. Per Mikkelsen og Jens Jensen blev genvalgt som suppleanter.
6. Valg af revisorer.

Karl Jensen og Finn Nyegård Pedersen blev genvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
8. Evt.
i.
Nedstigning til vandværkets underjordiske rum skal forbedres, og der skal skaffes et
skab til div. papirer og instruktionsmanualer der opbevares i rummet. Det vil
Henning tage sig af.
ii.
Martin vil undersøge om transientbeskyttelse af vandværket mod lyn nedslag.
iii.
Resultatet af termografering af el tavlen i vandværket skal mailes til Nick for
opbevaring på Vandværkets master CD Rom.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Nick E R Sunderland, Kasserer:
Henning Monnerup, Medlem: Erik Fenger, Medlem: Ove Leth Petersen, Medlem: Martin
Scharling. Suppleant: Per Mikkelsen, Suppleant: Jens Jensen.

