
GENERALFORSAMLING  

Gjerlev Vandværk 05-05-2022 

 

Morten Mannick byder velkommen, og samtidig bliver Poul Erik Christensen valgt som ordstyrer. 

- Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

Formandens beretning. 

- I 2021 pumpede vi ca 41.000 m3 vand 

- Nitrat tal er meget tilfredsstillende 

- Strongtium skal måles fremover, det er et kommunalt tiltag. Vi er startet i Gjerlev Vandværk. Målinger 

skal ligge på max 10 microgram pr L, vores ligger på 6 pr L 

- 2021 bød på et par store brud på vandledninger, bla på Rosenvej/Hybenvej, disse ledniinger blev 

renoveret. Samt et stort på Frederiksbergvej, dette fik fag folkene ogsp styr på. 

- Bach/Hansen opfører rækkehuse på Alsagervej 9, disse er koblet på vandforsyning 

- Tilsyn af eget vandværk, taget er råddent, og tilbud indhentet fra Østjysk Tømrer firma, lydende på 

62.000 

- Grundet stigende energi priser, stiger vandet fra 3,75 til 5,25 

Diverse spørgsmål ang. Strongtium blev besvaret.  

Formandens beretning blev godkendt 

 

Kassererens beretning. 

- Indtægter er større grundet større forbrug 

- Øgede omkostninger ved drift, grundet diverse brud på vandledningerne 

- Årsresultat ca -100.000 

- Større renter af indestående 

- Regning til Bach/Hansen sendes i år 

- Regning af tag afsluttes i år 

- Indbrud har givet ekstra udgifter 

- Nøglekort koster fremover penge 

Spørgsmål 

- Aflæsningsmuligheder..? Gamle bruges, indtil lagerbeholdning er tom 

- Vand analyse pris faldet fra analyse firma 

 

Budget. 

- El stiger 

- Rep og vedligeholdelse stiger til 170.000 

- Refussion el 35.000 



- Måler udskiftning 40.000 

- Analyser 25.000 

- Bygnings omkostninger 50.000 

- Administrations omkostninger 68.700 

- Revisor/regnskab stiger til 20.000 

- Ansøgninger vedr. vand vandpriser indsendes 

Regnskab/budget godkendt 

 

Indkomne forslag.   Ingen 

 

Valg. 

- På valg er Else Mikkelsen og Torben Larsen 

- Else modtager ikke genvalg, i stedet indtræder Mick Jensen 

- Torben modtager genvalg 

- Suppl. bliver Mogens Velling og John Jørgensen 

 

Valg revisor. 

- På valg er Jens Korfitz og Poul Erik Mikkelsen, begge modtager genvalg 

- Suppl. bliver Ivan Nielsen 

 

EVT. 

- Mere tryk er et ønske, men trykket ud er mere end forventet. Det foreslås derfor at smed og 

entreprenør regning sker ved egenbetaling, hvis fejlen er indvendig side af måler, ellers skal vandværk 

nok betale 

- Forbruger skal selv afsyre egne rør 

- Måling af tryk diskuteres vedr. vandur 

- Kalk rensningsanlæg diskuteres, samt priser herved. Bestyrelsen kan kigge på muligheder og evt. 

udgift til forbruger 

 

General forsamlingen er slut 


