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Gantrup Vandværk A.m.b.a.

29.04.2015

Referat af Generalforsamling afholdt d. 25.03.2015.
Der var 5 fremmødte andelshavere.
1. Valg af dirigent.
Erik Fenger Olsen blev valgt, og han konstateret at indkaldelsen til generalforsamling var
lovligt varslet i Østbirk Avis.
2. Bestyrelsens beretning.
- Som varslet til sidste års generalforsamlingen, blev lov kraven om en ”uddannede
driftsansvarlig” indført d. 01.01.2015, og da Martin Scharling har været på de 2
obligatoriske kurser i løbet af efterår 2014, opfyldte Vandværket lov kraven, og Martin
blev vandværkets officiel ”driftsansvarlig”.
- De 2 store fyr træer ved siden af vandværkets vandtank blev fældet, og beton støbt
rundt om tankens dæksel, i forebyggelsen af indtrængende snejle-larver og deres evt.
coliforme baktierer.
- Formanden og Martin Scharling deltog i et ERFA-møde i 1. halvår 2014 vedr. erfaringer
fra 2 vandværker i Horsens Kommune med digitale el-målere.
- Samtlige vandmålere hos andelshavere blev udskiftet i løbet af 2. halvår 2014 med
mekaniske svingehjul målere. Det bliver sidste gang med den type af måler, da
typegodkendelse udløbet 01.01.2015, men dem har vi lovlig indtil den næste lovpligtig
udskiftning i 2020!
- Formanden bedt Martin Scharling og Henrik Petersen, Yding Smedie i efteråret at
udarbejde hver for sig en rapport om deres anbefalinger til at forbedre hygiejne og
kvalitetsforsikre vandværket, efter at de har begge to været på de lovpligtige kurser
vedr. ”Driftsansvarlighed”. De præsenteret deres anbefalinger til et bestyrelsesmøde
afholdt i december 2014: der var gode sammenfald i deres rapporter. Nogle af de
mindre af deres anbefalinger er allerede gennemført, men for at danne et økonomisk
og praktisk perspektiv over de større og mere radikale anbefalinger der er kravet, blev
der nedlagt en arbejdsgruppe til at arbejde videre med vandværkets udbygning,
indretning og nødvendige investeringer. Gruppen præsenteret tegninger og tilbud til et
efterfølgende bestyrelsesmøde, som blev godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Derfor er der afsat 150.000,- kr. i 2015 budget til dette projekt, som forventes
gennemført i løbet af 2015. I denne forbindelse besluttet en enstemmig bestyrelse at
hæve prisen på det Årligt Kontingent til vandværket til 1.800,- kr., og Forbrugsafgiften
på vand til 5,00 kr/m3. Det blev også besluttet at halvere Tilslutningsafgift for Nye
Andelshavere til 9.000,- kr. i resten af 2015, i et forsøg at lokke flere til at melde sig ind
i vandværket: der er 9 potentielle ejendomme i ”vandværkets vandområde” som kunne
tilsluttes.
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Coliforme bakterier blev igen påvist – desværre som sædvanlig - i en vandprøve fra
vandværkets vandtank. Ved inspektion af tanken blev der ikke fundet noget
mistænkelig. En senere opfølgende vandprøve viste at problemet var løst – se
www.gantrup.dk.
- For at undgå forurening af ledningsnettet ved tilbagestrømning fra visse andelshavere,
vil vandværket i løbet af i år undersøge forhold hos vores andelshavere der har
ejendomme på landet/uden for byens grænse med husdyr og
vandkopper/landbrugsejendomme. Efter dansk lovgivning skal disse forbrugere opfylde
bestemte ekstra krav om tilbagestrømningssikring, som ikke vedrører almindelige
andelshavere med den indbyggede kontraventil i de nyinstallerede vandmåler.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab for 2014 blev gennemgået og godkendt. Det fhv. stor underskud skyldes den
forsinkede betaling af leje aftale med Gantrup Forsamlingshus, uddannelse af Martin
Scharling og udskiftning af samtlige andelshaveres vandmålere. Se www.gantrup.dk
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Budget for 2015 blev gennemgået og godkendt. Det stort forventetde underskud skyldes
investeringer i vandværkets kvalitetssikring, udbygning og indretning. Se www.gantrup.dk )
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Henning Monnerup og Nick Sunderland var på genvalg. Begge blev genvalgt som
medlemmer af bestyrelsen. Per Mikkelsen og Jens Jensen blev genvalgt som suppleanter.
Valg af revisorer.
Karl Jensen og Finn Nyegård Pedersen blev genvalgt.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Evt.
Ingen bemærkninger.

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.

