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Beretning Generalforsamlingen 2020 for året 2019. 
torsdag den 12. marts 2020 kl.19,00 på Gislev Hallen 
  
Velkommen til generalforsamling i vandværket!  
 
Punkt 1. Vi skal have valgt en dirigent, vi vil gerne fra bestyrelsen foreslå: Hans Mikkelsen. Hans 
Mikkelsen valgt. 
 
Punkt 2. Valg af stemmetællere. Valgt Arne og Martin. 
 
Punkt 3. 
BERETNING: 
Dette års regnskab udviser et underskud på 127.642 kr. mod sidste års overskud på 18.378 kr. 
Indtægterne har været næsten det samme som i 2018. (19.888 kr. mindre) 
distributionsomkostningerne var ca.100.000 større, også svind på over 10 % som kostede os ca. 18 
tusinde 
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. 
Renteindtægt er blevet til renteomkostninger ikke fordi vi har lånt penge, men p.g.a. negativ rente. 
 
 
 Vandpriser 2020: 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 
Afledningsafgiften gør også vand dyrt, derfor sparres der på vandet: 
I 2019 var afgiften 39,40 ex. moms 49,25 inkl. moms (uændret fra 2018) 
 
 
   
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 el selskaber. Der har været nogle vanskeligheder, men der arbejdes med sagen, Rambøll vil 
ikke sætte dato på endnu. 
I 2019 fjernaflæste vi målerne undtagen ca.300 målere der havde været lynnedslag i 2 consentratore 
til en samlet pris på ca. 70 tusinde, men vi har heldigvis en forsikring der dækker. 
Vi skal have ekstra antenner op for at få de sidste med, og vi har besluttet at vi skal fjernaflæse alle, 
jeg forventer også det bliver et krav lige som med el målere. 
Vort mål er at få automatisk aflæsning af alle i år 2020,   
I løbet af efteråret gik vi i gang med at finde og renovere stophaner ca. 100 blev renoveret, vi 
mangler ca. samme antal.  
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Der er også den del ledningsarbejde, der må sættes i gang, på grund af svind, 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 2019 brugte vi til vedligehold af ledninger, brønde og skift af målere 526.000 hvor vi havde et 
budget på 450.000. 
I 2019 forventede vi at der skulle hegn om boring 3, men vi venter på Kommunen får flyttet lys på 
boldbanen. 
I 2020 har vi et budget på 450.000 til vedligehold af ledninger og brønde. 
Nu må en elektronisk måler sidde i 9 år inden skift eller kontrol. De første blev opsat 1 2016. 
 
Vandprøver: 
Vi får taget alle de prøver, som vi skal 12 stk. i 2019, og har ikke fundet noget over 
grænseværdierne   
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.  
 
Kalkspalter: 
  
Vandværket har de sidste par år modtaget forespørgsler om vi ikke kunne gøre noget ved alt det 
kalk der er i vandet. 
Der er mulighed for at sætte en kalkspalter på vandværket, den fjerner ikke kalk og ændre ikke på 
smagen, men kan: 
Reducere vaskepulver, da det ellers kan sætter sig i tøjet.  
For meget opvaskemiddel i din opvaskemaskine kan opleves ved at det sætter sig på  
opvasken. Ved brug af taps evt. halver disse.  
Du vil også opleve at du skal bruge mindre shampoo - håndsæbe for ellers vil du opleve at  
det tager længere tid at skylle det ud - væk.  
Rengøring af f.eks. Elkoger fyld den med koldt vand, så varmelegemet er dækket, lad det stå og  
blødgøre kalken, hvorefter man kan anvende en opvaskebørste til at fjerne det løsnet kalk, gentag  
behandling flere gange indtil varmelegemet skinner igen da det ikke er kemikalier der længere  
bruges.  
Hvis din bundprop i f.eks. håndvasken er ramt af kalk, så fyld vasken med lidt vand og lad  
proppen stå i blød, hvorefter du kan anvende en svamp til at fjerne gammelt kalk. Det samme  
gælder for perlatoren i din vandhane, lad den stå i blød i et glasvand, hvorefter du kan børste til  
at gøre den ren.  
Rengøring af fliserne i f.eks. badet, her bruger du bare vandet fra din bruser og en svamp, til  
at fjerne kalken  
Husk at et kalkknuser anlæg ikke gør rent for dig, men gør din rengøring lettere.  
Vi har ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommune om lov at opsætte et sådan anlæg, det må vi gerne men 
men men! Forbud mod at kalkknuseren betales over vandværkets økonomi, da den ikke er 
nødvendig for vandforsyningen. 
Pengene til kalkknuser skal komme fra anden finansiering, der ikke involverer vandværkets 
økonomi. 
Vi har søgt rådgivning ved Danske Vandværker, som vil hjælpe os med at søge igen efter en anden 
§. 
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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.  
10.december havde vi et formandsmøde i Kværndrup her besluttede vi efter flere drøftelser at købe 
en nødstrøms generator, den skal opstilles i Gislev med deling af omkostningerne.  
 
Der har også været 2 møder i kommunens Vandråd. 
Vi har også deltaget i 2 møder på kommunen.  
 
 
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 her offentliggøres også vandprøverne 
Rambøll holder siden for os. 
Gislev Vandværk er også med i Oplev Gislev med link til hjemmesiden. 
 
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 der stadig er restancer, der vil fremover hurtigere blive lukket for vandet, 
hvis der ikke bliver betalt, og hvis det er lejeboliger, vil ejer blive krævet. 
Husk at melde til betalingsservice så glemmer i ikke at betale, eller regningen ikke kommer frem. 
 
Vort svind var i 2019 17.147 m3 12,01 % i 2018 9.558m3 6,56 %. dvs. næsten en fordobling i 
forhold til 2018. Vort vandspild bliver registreret med samme aflæsningsdato ved forbrugerne og 
vandværket. Denne overskridelse kostede Vandværket 18.307 kr. 
Vi mener spildet stammer fra en forsyningsledning på Ravndrupvej. 
 
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 %.  
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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 
At tappet vand fra brandhanen, det er ulovligt og anmeldes til politiet. 
 
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 965 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. 

Beretningen sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 
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Punkt 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev omdelt og fremlagt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 5. Budget det kommende år. Budgettet blev fremlagt og efter få opklarende spørgsmål blev 
budgettet 2020 godkendt. 

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag. Ingen. 

Punkt 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Jørn Flindt Hansen og Claus Milland blev genvalgt til bestyrelsen. Henning Andersen og Klaus Jørgensen 
genvalgt som suppleanter. 

Punkt 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

Hans Mikkelsen genvalgt som revisor og Preben Hansen som revisorsuppleant. 

Punkt 9. Evt. 

Jørn Flindt Hansen supplerede omkring generator. Vigtigt vi har samarbejde med Kværndrup og Ryslinge. 
Kværndrup har i øjeblikket problemer med vandkvaliteten. Henning Andersen spurgte ind til fjernaflæsning 
af målere, da han har fået måler placeret i brønd. Brønden er vanskelig tilgængelig. Det blev oplyst, at 
Rambøll arbejder på sagen og at elselskaberne i 2022 skal kunne levere fjernaflæsning til deres forbrugere, 
så det forventes at vandværkerne kommer med i også. Generalforsamlingen sluttede med at Holger 
takkede Hans Mikkelsen for dirigentopgaven og Lars for fremlæggelse af regnskab og budget. 

Herefter blev der serveret smørrebrød. 
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