
Gjerlev Vandværk 

GENERALFORSAMLING 26. oktober 2021  

 

Valg af dirigent  

Poul Erik Christensen blev valgt til dirigent 

  

Formandens beretning 

I 2020 blev der pumpet 41.142 m3 vand 

Den 6/11-20 blev der fundet et pesticid i vandet, dette kom fra boring på mark. Der blev fundet 

Dimethylsulfid, dette stammer fra træbeskyttelse. Efter fundet blev bearbejdet, er der ikke fundet mere. 

Efter forespørgsel fra Lokalrådet, leverer Vandværket vand til toilet ved ny bålplads ved engen. Det vil ca. 

koste 1.000,00 om året. Der var nogen kommunikation med Randers Kommune, men dette blev løst. 

I 2020 blev der udskiftet en brandhane ved Aktivitetshuset, efter lidt bøvl med beredskab, kom dette på 

plads. 

 I november 2020, havde Gjerlev Vandværk indbrud. Hegn, låge, lys osv. blev beskadiget, og det samlede 

beløb for reparation og udbedring blev 38.000 eks moms, med en selvrisiko på 5.000 kr. 

Der er fornyet tilladelse på pumpning af 54.000 m3 vand indtil 2058 

Grundet COVID-19, blev der ikke afholdt mange møder i 2020 

Skærpede regler fra kommunen samt diverse flere store reparationer og prisstigninger fra Eurofins, gør at 

vandpris i 2022 vil stige fra 3,75 til 5,25 pr m3. El priser stiger ligeledes kraftigt. 

Der bliver samarbejdet med nærliggende vandværker ang. krav om beskyttelse af områder omkring 

boringer. Kan måske dreje sig om 5 ha 

Smeden har ved aflæsning sidst på året tit store problemer med at finde vandur. Dette vil blive taget op, og 

formentlig blive videre informeret ud til kunder, da det ikke kan være smedens problem, men kundens 

eget. 

Spørgsmål til formandens beretning blev besvaret af formanden, og spørgsmål stillere var tilfredse med 

svar 

  

Formandens beretning blev godkendt 

  



Regnskab 

Der blev givet 2 minutter til at gennemlæse regnskab fra Dorthe Høgh 

 Året 2020 var kommet pænere ud end forventet, diverse post, fornyelse og møde post var ikke blevet 

brugt, grundet COVID-19 

 Der er i Budget  2021 blev afsat ca. 260.000 til reparationer.  

 Året 2021 vil ca. ramme samme niveau indtægtsmæssigt som 2020, så der må påregnes et lille underskud, 

før prisen sættes op i 2022 

Renteudgift er steget til 7.500 , da vi nu skal betale for at have penge i banken 

Der står ca. 1.180.000 på kontiene pr. 31.12.20 

Aconto vand kunne evt. fremrykkes 3 mdr., hvis et evt. underskud skulle inddækkes 

Der blev svaret på spørgsmål, og dette var tilfredsstillende 

Regnskabet blev godkendt 

 

Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen 

  

Valg til bestyrelse og suppleanter 

På valg til bestyrelse  

    - Morten Mannik 

   - Morten Laursen 

   - Nina German 

Alle 3 modtog genvalg 

  

På valg som suppleanter 

   - Mick Rask Jensen 

   - Mogens Velling 

 Begge modtog genvalg 



 Valg af revisorer og suppleanter 

På valg som revisor er  

   - Jens Korfitz 

   - Poul Erik Jensen 

Begge modtog genvalg 

  

Jens Mannik fratræder som revisor suppleant 

Ivan Nielsen opstillede, og blev valgt 

  

Eventuelt 

 Der blev talt om vandtryk i den nye ende af Gjerlev, da nogen mangler lidt tryk. Formanden sætter lidt i 

gang med smeden, for at udbedre, eller finde fejl. Det kan i værste tilfælde betyde en pumpestation i den 

ende af byen, men fejlene kan også ligge på ejers side, eller dreje sig om en prop ved hovedledningen i 

vejen 

  

Poul Erik Christensen takkede for en god Generalforsamling, hvor fremmødte stillede gode spørgsmål, og 

formand og revisor gav gode svar 

 


