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Beretning Generalforsamlingen for året 2021. 

Tirsdag den 8.marts 2022 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 underskud på 31.252 kr. mod sidste års underskud på 197.991kr. 

Indtægterne/bruttoresultatet var 1.076.106kr. eller 76.004 kr. større end 2020 

distributionsomkostningerne var 93.384 kr. mindre end 2020. spildet var 13.252 m3 eller 9,35% 

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 17.206 kr. ikke fordi vi har lånt penge, men p.g.a. 

negativ rente. 

 

 Vandpriser 2022:  kr. 4,75 pr.m3, den faste afgift er på ledningsført vand til 6,37. Den faste afgift 

er 650,00 alle priser er + moms. 

Samlet pris 11,12 =13,90 

Afledningsafgiften for tilsluttede til rensningsanlæg gør også vand dyrt, derfor sparres der på 

vandet: 

I 2022 er afgiften 39,40 ex. moms 49,25 inkl. moms (uændret fra 2018) 

Husk at vand fra swimmingpool skal til kloak, hvis det er med klorbaserede produkter.   

Manglende vandtryk 

Vandværket har gennemgået forsyningsledningen fra Vandværket og til Gultved. Der er 

foretaget gennemskylning af ledningen fra vandværket til Gultved.  

Der har været nogle klager over vandtrykket på Strarupvej, Åvang, Grønnegyden og 

Hassellundsvej, vi har arbejder på sagen og foretager målinger på ledningsnet i teknikbrønde og i et 

enkelt hus, alle steder er der et godt vandtryk. 

Det er vigtigt at forbrugerne renser filter og Perlator. 

Der har været henvendelse fra andre områder, hvor der ikke var tryk på det kolde vand, men ikke på 

det varme, også en med det modsatte, så her må vi sige, at det er ikke vandforsyningens fejl. 

Huse med gamle installationer i jernrør bliver der mindre og mindre hul i rørene. 

 

Montering af vandbehandlingsanlæg tager også en del af vandtrykket 
8.1.2 Ny anlæg og væsentlig ændring 
Arbejder med ny anlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, 
vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende 
tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes 
til vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør. 

Vi har ikke modtaget nogen anmeldelser endnu! 

Vi håber ikke der findes sådanne anlæg! 

 

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 kører, så kan 

forbrugerne også nemt se, hvad de bruger af vand hver dag, det blev sat i udsigt da vi købte måler, 
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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. Der har været nogle vanskeligheder, men der arbejdes med sagen. 

I 2021 fjernaflæste vi målerne. 

Vi skal have ekstra antenner op for at få de sidste med, og vi har besluttet, at vi skal fjernaflæse alle, 

jeg forventer også, at det bliver et krav lige som med elmålere. 

Vort mål er at få automatisk aflæsning af alle i år 2022.  

I løbet af sommeren fik vi lagt en 300 meter ny ledning i den gamle i Gultved 

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 2021 brugte vi til vedligehold af ledninger, brønde og skift af målere 541.835 hvor vi havde et 

budget på 400.000. 

I 2019 forventede vi at der skulle hegn om boring 3, men vi venter på Kommunen får flyttet lys på 

boldbanen. Nu er lyset flyttet, men vi har ikke hørt fra Kommunen endnu februar 2022. 

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 17 stk. i 2021, 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 endelig fået tilladelse til at opsætte Kalkspalter stor glæde for forbrugerne 

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 spare vi naturen.  

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 Perlator i din vandhane, lad den stå i blød i et glasvand, hvorefter kan du børste 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.  

Hvis i selv har investeret i diverse kalkspalter og kalkfjerner så fjern det. 

 

                                                                                                                                     

 

Vi fandt ud af, at det ikke var behandlet Teknik-og Miljøudvalget, der var 2 i udvalget der hjalp os, 

det blev så et punkt på dagsordenen og Administrationen havde aldrig forelagt det udvalget, nu blev 

administrationen pålagt at give os lov. 

Anlægget blev monteret den 14. september 2021!  
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Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2021, men vi har løbende kontakt på mail 

. 

Møde på kommunen 23. september 

  

Generalforsamling DV var den 22. juni og den årlige vandværksmesse var 1.oktober 2021. 

.  

Der har også været 1 møder i kommunens Vandråd 25. august 2021 

 
Danske Vandværker der har ikke været meget aktivitet i kredsen. 

 

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. 

 

 

                                                                                                                                            

 

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 er malet blå. 

At tappet vand fra brandhanen og skyllehaner er ulovligt og anmeldes 

til politiet. 
Selvkontrol  
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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 

Takke dirigenten 

                                                                                                                                                                     

 

Tillykke til de valgte/genvalgte 

Så er der et par stykker mad og en lille en  
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