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Gantrup Vandværk A.m.b.a.

13.03.2014

Referat af Generalforsamling afholdt d. 13.03.2014.
Der var 6 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.
- Borings Nært Beskyttelses Området (BNBO) blev udvidet fra 10 til 25 meter iflg.
Miljøbeskyttelsesloven § 24, 2011. Efter Kommunens opfordring er de involverede
lodsejere (Lars Mikkelsen, Gantrupvej 17 og Claes Mathiesen, ejer af Gantrupvej 13)
blevet skriftligt informeret. Efter Kommunens bedømmelse kan området udvides op til
300 meter for det enkelte vandværk, men dette ikke forventes af Horsens Kommune i
Gantrup Vandværkets tilfælde.
- Formanden har deltaget i et ERFA-møde i 2013 vedr. en forslag om standardisering af
Regulativ og Takstblad for vandværker i Horsens Kommune.
- Coliforme bakterier blev igen påvist i en vandprøve fra vandværkets vandtank. Ved
inspektion af tanken blev der fundet 2 snegle som blev fjernet ved støvsugning. Der var
et millimeter spræk ved samling af dæksels liste – hvor snegle larver kunne kravle i
gennem -, og det blev fuget til. En senere opfølgende vandprøve viste at problemet var
løst – se www.gantrup.dk. Fremover vil der blive støbt beton omkring tankens dæksel
og vandværkets ventilations hætter og 2 skyggende fyr træer tæt på tankens dæksel
fældes, for at yderligere forebygge at snegle larver ikke overlever i nærhed af tankens
dæksel.
- Iflg. ny lovgivning, skal vandværket have en ”uddannede driftsansvarlig” inden udgang
af 2014. Denne uddannelse indebærer deltagelse i 2 kurser indenfor drift og hygiejne –
5 dage i alt til en pris af 12.000,- kr. Vandværket satser ikke på at det blive et
bestyrelsesmedlem, og er i gang med et undersøge en alternativ kollektive løsning med
både Yding Smedie og H. J. Valeur firmaer.
- Samtlige vandmålerne hos andelshavere vil blive udskiftet i løbet af 2014, iflg.
lovgivning.
- Iflg. Skat, stiger vandafgift til 5,86 kr./m3 vand pr. 01.01.2015.
- Bestyrelsen har besluttet at indføre en afgift á 500,- kr. for andelshavere der
indberetter vandmåler tal for sent.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab for 2013 blev gennemgået og godkendt.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Budget for 2014 blev gennemgået og godkendt.
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5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Erik Fenger, Ove Leth Petersen og Martin Scharling var på genvalg. Alle 3 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.
Henning planlægger en arbejdsdag vedr. støbning rundt omk. vandtankens dæksel
og ventilations hætter, opstilling af metal trappe og evt. til en ny indgang til
vandværk.

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.

