
 

Ordinær generalforsamling i Gjerlev Vandværk A.m.b.a. afholdt i Gjerlev Forsamlingshus torsdag  

den 17. december 2020   kl. 19.00  

 

Valg af dirigent  

Valgt blev Ivan Nielsen  

 

Bestyrelsens beretning v. formand Morten Pontoppidan               

 I 2019 blev der fra Vandværket oppumpet 38066 m3 vand, og vi kan glædeligt fortælle, at alle vandprøver 

og analyserapporter gennem året var under de tilladte grænseværdier.  

 Der har ikke været det store arbejde på ledningsnettet over året. I vandhuset er der blevet skiftet nogle 

følere samt et relæ. En råvands-pumpe drillede lidt for meget over en tid, men elektrikeren fik det klaret.  

En 10 vandmålere har en dårlig placering, da de er besværlige at aflæse. De vil løbende over tid blive flyttet 

i skel efter smedens ønske. Desuden har vi liggende nogle gamle vandrør ved den gl. lægebolig, og det skal 

vi ligeledes have set på.   

Desuden har vi en ny udfordring med hensyn til opmåling, med korrekt placering af stophaner. Dette krav 

er lige nu udsat. 

Randers Kommune valgte at godkende sanering af huse på to gamle grunde i Gjerlev. I Vestergade er 

stikket afbrudt ved hovedledningen, da der ikke er sandsynlighed for at der igen vil blive bygget netop der. I 

Slotsgården fik vi efter en længere snak med kommunen fjernet og afbrudt for en fem meter vandledning 

på grunden. Der var ingen information til vandværket før vi selv tog kontakt og stillede krav om en korrekt 

afslutning.  

 Vel vidende at der ikke ville møde mange mennesker op i disse tider til en generalforsamling, så forholder 

det sig sådan, at den skal, og blev afholdt i år 2020, og den forløb til alles tilfredshed.  

  

Beretningen blev godkendt.  

 

Fremlæggelse af regnskab 

Regnskab 2019 og budget  blev gennemgået af  Dorte Høgh. 

 Regnskabet blev godkendt. 



Der var ingen indkomne forslag.  

  

Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg 

-  Bo Schou Sørensen 

- Else Mikkelsen 

 

Else modtog genvalg 

Nyt bestyrelsesmedlem blev Torben Schou Larsen 

 

Bestyrelsens medlemmer 2020 

Morten Mannik, Torben Schou Larsen, Nina German, Morten Laursen, Else Mikkelsen 

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Mick Rask Jensen og Mogens Velling     

 

Valg af revisorer og revisorsuppleant               

Som revisorer blev valgt Jens Korfitz og Poul Erik Jensen 

  

Generalforsamlingen Godkendt af dirigent Ivan Nielsen den 17.12.2020  

  

  


