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Gyrstinge Vandværk 

    

Møde dato : 23/3 - 22 

Emne : Generalforsamling 

Referent : Lars Jørgensen 

Referat modtagere : Bestyrelsen 

 

Agenda: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer og suppleanter 

8. Evt. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

 

Jørgen Jensen blev valgt som dirigent. 

 

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning v. formanden 

 

Det har i det forløbne år været forholdsvis stille og roligt. På vandværket er der oppumpet 

51000 m3 og udpumpet 46500 m3, hvilket er lidt mere end sidste år.  

 

Der er blevet skiftet 1 målerbrønd i Bygaden. I det kommende år satser vi på at udskifte 

yderligere målerbrønde, hvor der er nogle udfordringer med gamle jernrør. Det er især 

bøjningerne der kan blive utætte, og medføre vandspild for enten forbrugeren eller 

vandværket. 

 

Vores økonomi ser fornuftig ud med en overdækning på knapt kr.164.000,00. Vi ser nu 

resultatet af vores ombygning, med de lave vedligeholdsomkostninger, som det fremgår af 

regnskabet. 

 

Vi har som sagt sidste år ansøgt kommunen om 2 nye boringer. Teknisk forvaltning er ved 

at lægge sidste hånd på materialet, så det kan sendes i høring. Det har taget lang tid og 

den sagsbehandler vi har nu, er den 3, som har været ind over. Nu skulle det lysne 

forude. 

 

Der har været et ledningsbrud i Bygaden, som har givet lidt polemik. Vi var lidt længe om 

at få skiftet målerbrønden som var utæt, og det har givet et lille vandspejl i indkørslen. 

Der har været et større brud på gyrstingevej også. Jeg skal indskærpe det som står i vores 

regulativ: At stikledninger efter stophanen ca. 2 m. inde på forbrugerens grund er 

grundejerens og dermed grundejerens ansvar at vedligeholde og udskifte. Det gælder 

også selvom måleren sidder i huset. Det er en god ide at se på måleren en gang imellem, 

når der ikke burde være noget forbrug. Måleren bør så stå stille og hvis ikke den gør det 

kan måske skyldes at der er en skjult læk et sted. 
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Ringsted forsyning, vandværkerne i Ringsted kommune og Hofor har et samarbejde hvor 

der indbetales til en fond hvis formål er at sløjfe gamle brønde og boringer. Private 

brøndejere, som har en ubenyttet brønd i området, kan henvende sig til fonden og få den 

sløjfet uden omkostning for ejeren. I de foregående år er der blevet sløjfet ca. 25 

brønde/boringer om året.  

 

Vores anlæg til at neutralisere kalk, har det ikke fungeret optimal i den sidste tid. Vi har 

bestilt et serviceeftersyn, som vi bliver udført d. 20 april d.å. 

 

Kommunen har oplyst at de begynder på cykelstien langs Gyrstingevej til 

Maj. Der vil i den forbindelse komme noget arbejde med flytning af stophaner og 

Målerbrønde. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og Sigrid for samarbejdet i det 

forløbne år. Vi har alle trukket på den samme hammel og hver især påtaget os de 

arbejdsopgaver der har været i idet forløbne år.  

 

Under beretning blev der stillet spørgsmål vedr. afkalkningssystem, vandanalyser, 

ledningsnet og sløjfning af gamle boringer/brønde og disse blev besvaret. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v. kasseren. 

 

Det omdelte årsregnskab blev gennemgået og godkendt. 

 

Punkt 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 

Budget gennemgået og godkendt. 

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag 

 

Punkt 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

På valg var Jan Lestorf Nielsen og Ole Olsen for 2 år. Jan ønsker ikke genvalg. Jørgen 

Jensen og Ole Olsen valgt til bestyrelsen.  

 

Niels E Petersen, Johnny Hansen og Lars Jørgensen er ikke på valg. 
 

Kenn Vium og Steen Mortensen valgt som suppleanter.  

 

Punkt 7. Valg af revisor 

 

Vkst valgt som revisor 

 

Punkt 8. Eventuelt. 

 

Spørgsmål vedr. nye boringer og valg af placering.  

- Placering tæt ved kirkegård 

- Placering tæt ved regnvandsbassin 

- Placering er lavt i terræn og kan det give vandnedsivning 
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Placering er valgt i samarbejde med kommunen og efter deres anbefaling. Alle regler er 

overholdt og der er taget højde for hvad der kommer af regelændringer i nær fremtid. Der 

bør ikke være problemer ved placering i forhold til de nævnte spørgsmål. 

 

Intet yderligere til referat 

 


