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Beretning Generalforsamlingen 2019 for året 2018. 
torsdag den 21. marts 2019 kl.19,00 på Gislev Hallen 
  
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 overskud på 18.378 kr. mod sidste års overskud på kr. 97.951 
Indtægterne har været næsten det samme som i 2017. (8.086 kr. mindre) 
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 2018: prisen er uændret fra 2016 kr. 4,50 pr.m3.. den faste afgift er på ledningsført 
vand til 6,37. Den faste afgift er 650,00 alle priser er + moms. 
Samlet pris 10,87 =13,59 
 
   
Vi startede i 2016 investeringen i elektroniske målere, de nye målere er til stor glæde for 
vandværket og dets forbruger, vi har skifte de sidste i 2018, når fjernaflæsningen køre så kan 
forbrugerne også nemt se, hvad de bruger af vand hver dag, det blev sat i udsigt da vi købte måler, 
men dataforordningen kom til at stoppe det. Sidste nyt er at Rambøll er ved at udvikle et 
selvbetjeningssystem så det bliver muligt at følge forbruget og se regninger, som vi kender fra 
mange elselskaber. 
I 2018 fjernaflæste vi målerne undtaget 145 målere hvor vi skal have ekstra antenner op. 
Vort mål er at få automatisk aflæsning af alle i år 2019,   
I 2019: 
Der er også den del ledningsarbejde, der må sættes i gang, på grund af svind vil vi sætte 
udskiftninger af stophaner op i tempo, men først vil vi søge på områder for at find hvor der er svind, 
det har vi nu mulighed for med de nye målere og sektionsbrønde. 
I 2018 brugte vi til vedligehold af ledninger, brønde og skift af målere 436.000 hvor vi havde et 
budget på 560.000. 
I 2018 fik vi hegnet om boring 1 og forventer det skal gøres om boring 3 i 2019 
I 2019 har vi et budget på 460.000 til vedligehold af ledninger og brønde, men her har vi ikke 
målere, der skal skiftes. 
Nu må en elektronisk måler sidde i 9 år inden skift eller kontrol. 
Der er til dato brugt 121.000.vi har på grund af den milde vinter fået lavet mange hængepartier. 
 
Svampemiddel i drikkevandet: 
Vi får taget alle de prøver, som vi skal, og har ikke fundet noget over grænseværdierne  
Dimethylsulfamid DMS i afgang fra værk langt under grænseværdi på 0,1. (18.6.18 <0,020 og  
18.9.18 0,035) 
Desphenyl-Cloridazon i afgang (5.9.17. 0,03)  under grænseværdi. 
i boringer: (boring 1 0,03, boring 2<0,01 og boring 3 0,02 alle fra 2.10.17.)      
 1.2.3-triazol: (<0,01 28.2.18.) langt under grænseværdi 
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Se alle prøveresultater på vor hjemmeside. 
Vi er efter landmænd at der bruges for meget sprøjtegift, hvad med private haver? Skulle vi ikke 
stoppe med gift i haver og fortove.   
 
Afledningsafgiften gør også vand dyrt, derfor sparres der på vandet: 
I 2018 er afgiften  39,40 ex. moms 49,25 inkl. moms (uændret fra 2017) 
  
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, men vi har løbende kontakt på mail. 
 
Vi har haft vort årlige fællesmøde i april med Kværndrup og Ryslinge vandværker og løbende 
kontakt med dem, i 2016 vedtog vi at sætte ventiler i Gultved som vi kan åbne med en SMS besked  
 
Der har også været 2 møder i kommunens Vandråd. 
Vi har også deltaget i 2 møder på kommunen.  
 
FVD = Foreningen af Vandværker i Danmark: har ændret navn til Danske Vandværker der har vi 
også deltaget i møder og kurser.  
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. 
 
Hjemmeside 
Vi forsyner hele tiden siden med nye aktuelle oplysninger, Rambøll holder siden for os. 
 
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 må også konstatere, at restancer bliver mere udbredt, der vil fremover hurtigere blive lukket for 
vandet, hvis der ikke bliver betalt, og hvis det er lejeboliger, vil ejer blive krævet. 
 
Vort svind var i 2018 9.558 m3 6,56 % i 2017 11.210m3 8,32 %. dvs. et fald på ca. 2.000 m3. Vort 
vandspild bliver efterfølgende registreret med samme aflæsningsdato ved forbrugerne og 
vandværket., hvis vi havde gjort det i 2018 var svindet noget laver eller 0. 
Vandspild på ledningsnet: hovedledning, forsyningsledning og stikledning her er det 
Vandværket der må tage tabet. 
Da vi normalt 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 kan spares mange penge. 
 
Alle brandhaner er fjernet undtagen 1 som står over for brugsen, 4 er lavet til 
skyllehaner og bliver malet blå 
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At tappet vand fra brandhanen, det er ulovligt og anmeldes til politiet. 
 
Der er et nyt gebyr i vort takstblad: forgæves tilsyn/skift af måler på 200,00 +moms pr. gang. 
Det er forløbet uden de store problemer at skifte måler, men vi kunne godt tænke os at nogle målere 
var nemmere at komme til derfor få målerne ud i en brønd! 
Alle i Gislev har rost Danny for hans arbejde med at skifte måle 
. 
Selvkontrol  
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 30x13,59 =  407,70 
Afledning til Kommune                   30x           49,25 x30=1.477,50 

• I alt                                                               kr. 62,69 x30=1.885,20kr. 
Foruden det er spild af godt drikkevand 
 
Hvis du har en våd kælder, kan det også være tegn på, at der kan være en utæt ledning, 
eller våd indkørsel og have 
 
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 samt 57 km. hoved/forsyningsledning. 
Der er ca. 130 udlejningsboliger, hvor der er flere om en vandmåler, disse skal vi også orientere om 
vandværket. 
 
Takke forbruger, håndværker og ikke mindst Arne og hans folk vor tilsynsførende, samt Kurt vor kasserer og 
bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbende år 

Tak til dirigenten 

Tillykke til de valgte/genvalgte 

Så er der et par stykker mad og en lille en 

 
 
 
 


