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Gyrstinge Vandværk 

    

Møde dato : 30/6 - 20 

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 lidt specielt i år da vi på grund af Covid 19 har måtte udsætte vores generalforsamling 

med ca. 3 mdr. fordi vi ikke måtte være mere end 10 personer i et lokale. Da vi har 239 

medlemmer som har ret til at deltage, besluttede bestyrelsen at udsætte 

generalforsamlingen til i aften. 

 

Vores oppumpede og udpumpede vandmængder ligger på et stabilt niveau med ca. 

50.000m3 årligt og ca. 47.800m3 afregnet. 

 

Vores økonomi balancerer lidt på en knivsæg og vi må forudse nogle store investeringer i 

de kommende år  

 

Vi skal have afprøvet vores målere og evt. udskifte dem inden overskuelig tid. Vi har en 

cykelsti der spøger langs gyrstingevej og skal den ligge på den sydlige side af gyrstingevej 

skal vi flytte vandledningen. Det vil blive en betydelig omkostning. Vores gamle 

boringspumpe har et problem med at følge med når den skal fylde iltningstanken og den 

kører derfor for længe ad gangen. Det betyder at den er med til at varme vandet lidt op, 

som så kan give problemer med vandkvaliteten. På grund af problemerne med boringen 

kan vi blive nødt til at fremme etableringen af en ny boring, og vi er i dialog med 

kommunen om placering m.v. Vi må imødese en investering på ca. 2,5 mio. over de næste 

år. 

 

Som en forsmag på prisen for en cykelsti, kan oplyses at prisen på omlægningen af 

vandledningen, vi havde ved Grønnebækken ved Gyrstinge vej, lød på kr. 150.000. 

 

Grundet mulig udskiftning af målere (inden for 3 år) og stigende priser på vandanalyser 

har vi set os nødsaget til at hæve prisen på vand med 1 krone og den faste afgift til kr. 

675,00 om året. 
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Jan og Johny har fået oprettet adgang og er blevet trænet i et program til kvalitetsstyring 

af de daglige rutiner, kontrol og dokumentation kaldet Tethys. 

 

Vi har i år haft 3 ledningsbrud hos vores forbrugere efter målerne, men det har givet et 

større vandspild da vi eftergiver det forbrug der overskrider 300m3 p.a. 

 

Bestyrelsen kan kun opfordre til at man jævnligt tjekker sin vandmåler ved 

aflæsning eller ved at lukke for alt forbrug og se om måleren fortsat registrerer 

forbrug. 

 

Vi har også haft en dialog med landsbyhuset om adgangsvej forbi vandværket, som vi 

mener kommer til at ligge for tæt på vores boring ved vestsiden af vandværket. 

Kommunen og Danske Vandværker påstod i første omgang at det ikke kunne lade sig 

gøre, for derefter at ændre holdning. Hvis vi skal have trafik vest om vandværket til 

landsbyhuset bliver det en smal vej og der vil være en (mindre) risiko for forurening af 

vores boring. 

 

Vi er blevet kontaktet af et firma som ville lave en hjemmeside til os, for et minimalt 

beløb. Vi har dog valgt ikke at vende tilbage, da vi ikke betragter det som et seriøst tilbud. 

Vi vil undersøge andre muligheder og få sat vores egen hjemmeside op. 

 

Vi havde endnu en forbrugerundersøgelse af vores AMtech anlæg og tilfredsheden var 

blevet lidt bedre end i den første undersøgelse. Godt 10% af vores medlemmer har svaret 

og af dem er 56% overvejende positive  

 

Reetableringen af vores udenomsarealer på vandværksgrunden har ikke været 

tilfredsstillende, men på grund af det våde efterår og den omfattende gennemgravning af 

grunden har det været en større opgave at få grunden rettet af og få sået græs. Nu er der 

ryddet op, fræset et par gange og vi regner med at harve den et par gange så der kan sås 

græs i august måned. 

 

Til sidst vil sige tak til bestyrelsen og Sigrid for et godt samarbejde i det forløbne år, med 

det team er det ikke svært at være formand. 

 

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 

 

To forslag præsenteret og forslag 2 fra bestyrelsen er vedtaget. Forslaget kan først 

vedtages endeligt på næste generalforsamling. 

 

Forslag 2 

$9 stk. 3 ændres til: 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 

14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i 

lokal avis og på egnet hjemmeside med angivelse af dagsorden. 

$9 stk. 9 ændres til: 
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De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af 

dirigenten. Referat af hele generalforsamlingen offentliggøres på egnet hjemmeside. 

 

Punkt 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

På valg var Jan Lestorf Nielsen og Ole Olsen for 2 år. Begge blev genvalgt.  

 

Jørgen Jensen og Kenn Vium blev valgt som suppleanter.  

 

Punkt 7. Valg af revisor 

 

Haakon Spliid og Vkst kontaktes for tilbud på revision af regnskab og bestyrelsen 

bemyndiges til at indgå aftale.  

 

Punkt 8. Eventuelt. 

 

Intet yderligere til referat 

 


