
 

Beretning Generalforsamlingen 2015 for året 2014. 

torsdag den 5. marts 2015 kl.19,00 på Gislev Kro 

 
Velkommen til generalforsamling i vandværket! Vi skal have valgt en dirigent, vi vil gerne fra 

bestyrelsen foreslå: Hans Mikkelsen. 

BERETNING: 
Dette års regnskab udviser et underskud på 226.214 kr. mod sidste års overskud på 37.367 kr. 

Indtægterne har været uændret i 2014. 

Vor primære bank er Andelskassen 

Vi har indestående i flere banker, Frørup Andelskasse, Sparekassen Fyn, Spar Nord og Nordea.  

Som jeg har sagt tidligere år at: Dette skal ikke ses, som vi i bestyrelsen ikke har tiltro til 

Andelskassen, men det ansvar en bestyrelse har for andres penge. 

Vandpriser 2015: vandet prisen er uændret øre pr.m3 til 3,20kr.. Der er kommet en afgift på 6,53 

kr.+moms. 

 

Det er her i 2015 10 år siden vi fik det nye vandværk30.4.2004 tog vi det 1. spadestik22.3.2005 var 

byggeriet afsluttet, men vi manglede haveanlæg, derfor blev den officielle indvielse den 26. august 

2005. Det har været en god investering, men der er til stadighed opgaver der skal løses og nye tiltag. 

  

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, men vi har løbende kontakt på mail, 

derfor bliver der måske ikke så mange møder. 

 

Vi har haft vort årlige fællesmøde i april med Kværndrup og Ryslinge vandværker og løbende 

kontakt med dem, da vi har leveret og modtaget vand fra hinanden, vi er også ved at udarbejde et 

fælles Regulativ for de 3 værker, det forventer vi at få godkendt her i 2015.  

 

Der har også været 1 møder i kommunens Vandråd. 

 

Vi har også deltaget i 2 møder på kommunen. Der har også været afholdt 2 møder om vandplaner 

for kommunen, herunder kortlægning og indsatsplan. 

 

FVD = Foreningen af Vandværker i Danmark der har vi også deltaget i 3 møder samt områdemøde i 

Bregninge, bestyrelsen har også deltaget i kurser, jeg har også været til den årlige 

vandværksudstilling i Fredericia, hvor vi kan se, hvad der rører sig inden for vandværker. 

 

Det årlige tilsyn fra kommunen var 7.juli 2015. der var kun pæne ord.  

 

Der er også i år udsendt en orientering til forbrugerne i VÆKST I GISLEV, 

der har vi også annonceret generalforsamlingen, det er et blad, der kommer til alle vore forbruger, 

så støtter vi tillige et godt initiativ med det nye blad, og ikke mindst vandværket sparre penge. 

 

 

 

 

 

 



 

Ny hjemmeside 

Vi har fået en ny hjemmeside, Rambøll holder siden for os. 

Vi vil sige tak til Anders som har vedligeholdt for os i mange år og leveret foto. 

SMS varsling 

SMS Service TILMELDING INKL. E-MAIL ADRESSE 

Se vandværkets hjemmeside og tilmeld: 
Indtast det mobilnummer eller e-mailadresse, du ønsker at tilføje eller afmelde. 

 

Vi arbejder på at forbedre forsyningssikkerheden, det kræver at vi har registreret alle vore 

forbruger 

I orienteringsbrevet til alle ejere/forbruger i 2011 der blev man opfordret til at få registreret alle 

lejligheder, for at vi i nødsituationer kunne varsle forbrugerne, samt også få registreret så alle 

betalte det årlige bidrag. 

Fristen var 1.december 2011, herefter vil vi gennemgå og se, om alle er registreret rigtigt. 

Husk hvis nogen opretter en lejlighed mere, at få registreret og betal det ekstra hovedanlægsbidrag 

og forsyningsledningsbidrag det er i 2015 by kr. 16.777,50 land kr. 39.960,00 og efterfølgende fast 

årlig afgift p.t.625,00. 

Dog vil vi ikke opkræve det faste årlige bidrag med tilbagevirkende kraft. (10 år tilbage svare til 

5.087,50) 

Det er folks egen sag at oplyse til kommunen at der er flere lejligheder, det har vi ikke pligt til, og 

gør det ikke. 

 

Vi må også konstatere, at restancer bliver mere ubredt, der vil fremover hurtigere blive lukket for 

vandet, hvis der ikke bliver betalt, og hvis det er lejeboliger, vil ejer blive krævet. 

 

 

 

Vort svind er i 2014 10,45%, hvor vi skal betale strafafgift på kr.3.788,00, 

Vandspild på ledningsnet: hovedledning, forsyningsledning og stikledning her er det 

Vandværket der må tage tabet, det var i 2013 på 11.619 m3 eller 8,43 % af den 

udpumpede mængde, det er en stigning på 2750m3. 

Da vi har et faldende salg år efter år og vi ikke finder utætheder bliver det 

vanskeligere at holde svindet under 10 %.  

Vi er alle med til at betale svindet, så anmeld til vandværket, hvis der formodes 

at være utætheder. 

Der er 2 fl vin hvis en utæthed anmeldes.  

I forbrugernes egne installationer der kan spares mange penge. 
 

 

Manglende aflæsning af målere er et problem, sidste år var der 48 i år 37 der ikke havde sendt 

aflæsningen til vandværket. Vi skal henstille at det gøres inden for tidsfristen, for at vi kan sende 

oplysningerne videre til kommunen FFV 

 

 

 



 

Der er 145 målere der skal kontrolleres i 2015, 

I 2014 var det to partier på i alt 185 stk. hvor halvparten faldt. 

Ved målerskift er det svært at træffe folk hjemme: 

Vi vil gerne opfordre forbrugerne til at kontakte og aftale med smeden, hvis der ikke træffes nogen 

hjemme, det er blevet sværere at få skiftet målere, så vi opfordre folk til at samarbejde, så smeden 

ikke skal kører flere gange, det skal også være i alm. Arbejdstid, ellers bliver det meget dyrt for 

vandværket/forbrugerne 

 
 

 

 

Igen i år vil jeg gerne komme med en opfordring! 

Det er dyrt at bruge rindende vand som frostsikring, vi kan se et større natforbrug i frost og lige 

efter en frostperiode, 

Jeg tror det var billigere at tale med en elektriker om et lille varmekabel og isolering. 

Kontrol om måler står stille når alle tappesteder er lukket mindst en gang om måneden. 

Egne installationer det skal forbrugerne selv betale, men der kan spares mange penge 

Langsomme dryp:               7.000lt. Årligt 

Hurtigt dryp:                      30.000lt. 

Løber konstant                 100.000lt  

Toilet løber så det kan se 200.000lt. årligt  

Hurtigt dryp vandafgift vandværket 30x          12,06 x30=   361,80 

Afledning til Kommune                   30x           34,57 x30=1.037,10 

I alt                                                              kr. 46,63  x30=1.398,90kr. 

Foruden det er spild af godt drikkevand 

 

Vi vil opfordre forbrugerne til, at undersøge hvor deres stophane er, der kan være situationer, hvor 

det er godt, at kunne lukke for vandet ved indføringen på ens egen grund, kontakt vandværket så 

bringer vi det i orden, inden der sker skade, vi har haft eksempler på, at der er lagt en halv meter 

jord/grus over og måske fliser, så er den vanskeligere at finde, det er jeres eget ansvar at kunne 

finde stophanen. 

 

Der er 963 målere, og 1049 der betaler fast afgift på 57 km. hoved/forsyningsledning. 

Heraf er der ca. 130 udlejningsboliger under vandværket, som vi også skal orientere. 

 

 

 

Tak til Allan der blev valgt til revisorsuppleant 10.3.1982 og revisor 10.3.1987 (28år) 

 


