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Referat af Generalforsamling Gislev Vandværk tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19:00
Generalforsamlingen blev afholdt i Gislev hallen og der var 19 fremmødte. Bestyrelsen havde et frafald Torben
var ramt af sygdom og Claus var på ferie.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Hans Mikkelsen, der var ikke flere emner så Hans takkede for valget
og tjekkede den var lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen.
2. Valg af stemmetællere: Britta Secher og Lise Holten meldte sig frivilligt.
3. Formandens beretning: Denne er vedlagt som bilag. Der var et par kommentarer til beretningen. Beboer
på Høgesangervænget Klagede over vandtryk ved brusebad. Han blev opfordret til at undersøge trykket
andre steder på bopæl når de registrerede manglende tryk, det var på forskellige tidspunkter, det var ikke
nødvendigvis morgen og aften, genboen skulle også have problemer. Jakob på Skolegyden spurgte om der
var Frekvensomformer på vore pumper han har målt tryk på 3 – 5 bar. Martin oplyste at det, er der og de
talte internt om målingen. Klaus spurgte ind til vores vandspilds %, hvad årsagen kunne være. Vand til
brand og skylninger af ledningsnet og lig. Samt brud på ledninger giver vandspild. Men værket forsøger at
opspore vandspild, men det kan ind imellem være svært at finde. Der blev også spurgt om vores
ledningsnet består af jernrør eller PVC. Martin mente ikke vi havde flere jernrør, men vi stadig har nogle
ældre an boringer af aluminium, som kan begynde at sive inden de bliver rigtig utætte. Under
kommentarer kom man også ind over fjernaflæsning af målere. Jørn oplyste forsamlingen, at man efter
sommerferien var klar til, man kan hente en app, til forbrugeren kan se sit eget vandforbrug. Man har
stadig et geografisk problem med at få de sidste 22 målere med, men der arbejdes stadig med problemet.
Grunden til det først kommer nu er der har været tekniske problemer mellem Kamstrup og Rambøll, men
det skulle være på plads nu. Herefter blev beretningen godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab: Kurt gennemgik regnskabet, som kan ses på værkets hjemmeside. Der var kun
et spørgsmål fra Klaus det var om hensættelse på 30.000,- kr. Til tab Kurt svarede det var fra gl. tid han
helst ikke ville røre ved, men arbejder med at forenkle nogle poster lidt. Regnskabet blev sat til afstemning
alle stemte for.
5. Budget: Kurt gennem gik budget. Det gav mange kommentarer om beregning af vandpriser – afgifter –
spild, men det var ikke noget der gav nye løsninger. Klaus spurgte om man måtte bruge formue til
investeringer eller andet givtigt, Kurt svarede at det må man ikke.
6. Indkomne forslag: Her var ikke nogen
7. Valg til Bestyrelse: På valg var Jørn Flindt og Claus Milland, der var ikke nye emner så det var genvalg
ligeså blev suppleanter Jan Christiansen og Klaus Jørgensen genvalgt, de klarede internt hvem der var 1 og
2. Klaus Jørgensen blev 1. suppleant
8. Valg af revisor: Hans Mikkelsen var på valg, her var heller ikke emner, så han må tage et år mere, det
samme gjaldt suppleant Preben Hansen
9. Evt.: Britta havde et spørgsmål om kolonihaverne havde måler på. Jørn oplyste at det har de. Der blev også
spurgt om vi havde målere på i sektionsbrøndene. Jørn svarede at det har vi med den tanke at vi hen over
sommeren vil tjekke de forskellige sektioner for vandspild.
Da der ikke var flere kommentarer afsluttede Hans generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og
gav ordet til Formanden som takkede Hans for hans måde at styre mødet på han gav også en tak til vore
brugere bestyrelsen og vores kasserer. Herefter var der et stykke mad og en dram.
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