GNV
Gjerrild Nordstrands Vandværk
29. April 2019
Til Andelshaverne

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes:
Torsdag den 30. maj 2019 kl. 10.00
På Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild
Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et let traktement.
Dagsorden

1. Valg af dirigent
Finn Pedersen – blev valgt. Finn konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
2. Beretning for året 2018
Formanden bød velkommen til Generalforsamling
Beretningen indeholder begivenheder fra 1.januar til 31. december 2018
Vi har oppumpet fra vores 2 boringer 23794 m3
Der er sendt ud i nettet 21711 m3
Til skyl af filtre er der brugt 2083 m3
Der er afregnet i alt 16405 m3
Der er således en margin på 5000 m3
Årsag til den store forskel skyldes primært en stor sprængning på ledningsnettet
Daimivej og Doloresvej i et T-rør med efterfølgende stor udgift til vejrenovation på
16.000 kr desuden er der formentlig flere der har skønnet forbrug incl vandværket
pga manglende indberetninger, samt der er sket frostsprængninger af vandure.
Det er uhyre vigtigt at der bliver indberettet så nøjagtig som mulig hvert år. Skriv
jeres måling ned ved sidste besøg i huset. Husk at lukke for vandet og tøm vandure
for vand, tjek om vanduret kører når alt er lukket. Sørg for at der er mindst 70-80 cm
afstand fra jord til vandur.
Vandværket bliver afregnet for det vand vi sender ud i nettet i form af
vandskat.
Her vil jeg oplyse om at der er faldet landskatteretsdom i en sag, hvor en forbruger
blev idømt et krav til vandværk på 180.000 kr pga manglende /fejlagtig indberetning
pga brud mellem vandur og hus.
Bygninger:

Der installeret alarm på vandværket, vi kan på afstand holde øje med om der kommer
uvedkommende ind på vandværket, dette er et lovkrav. Der er sat nødstrøms stik op
mod evt strømnedbrud , dette er også et lovkrav.
Der er lavet aftale med et firma der i løbe af kort tid kan tilslutte nødstrømsgenerator
dette er et lovkrav,
Der tales om UV anlæg /anden forsyning ved forurening Lovkrav .så vandet fra
boring ledes udenom renvandstanken
Der købt ny Havetraktor da den gamle brød sammen
Vandværket er blevet inspiceret af Nord Djurs Kommune er fundet i tip top stand
uden bemærkning
Er gennemgået af Silhorco samt Hammer Tryk inspektion alt ok .
Agrolab :
Vi tilsendte Agrolab vore nye prøvetagnings lovkrav om A og B udarbejdet sammen
med Nord Djurs Kommune pr mail .
Desværre den mailadresse vi havde, var på en afgående medarbejder ,der ikke vider
sendte til rette perso. Dette er nu rettet der bliver snarest iværksat nye
undersøgelser med prøvetagning herunder også for det nye pesticid
Chlorothalonil-amidsulfonsyre som kan påvirke vores arvelige anlæg. Undersøgelsen
af dette Pestid skal være foretaget inden november 2019 og det sørger vi for.
Jeg kan oplyse at der er 60 vandværker i NDJ der har undersøgt for dette stof og
ikke fundet spor .
Ledningsnettet:
Ledningsnettet er nu fuldt digitaliseret af Tvillum WEBgis. Det sidste er de nye
udstykninger på Langholmvej samt Strandsletten og er nu inde under LER systemet.
Der er forespørgsler til evt tilslutning fra en parcel i Emmedsbo samt en parcel i
Brøndstrup og fra Langholmvej 3. I alt en udbygning af ledningsnettet på ca 3,5
km hvilket kan blive en udgift på ca 180 kr pr løbende meter.
Desuden kan der blive krav fra Nord Djurs KOmmune om at vi skal med i en
forsyningsring til Stokkebro Vandværk. Så vi kan hente fra dem og de kan hente fra
os.
Fremover kan vi påregne større krav til de enkelte Vandværker herunder
bestyrelser, reglementer, lovkrav herunder pesticider etc
Vi ønsker Generalforsamlingens opbakning til at vi kan udvide
igennem kurser om nødvendigt

vores kunnen

Der diskuteres fortsat elektroniske vandmålere, placering i stikledninger for hurtigere
at kunne finde fejl på ledningsnettet

Jeg vil afslutningsvis sige tak til øvrig bestyrelse for godt og trygt struktureret
samarbejde
Vores VVS mand Carsten Sørensen er nu i samarbejde VVS firma Per Møller
86322177 samt mobil 24449815
Bent Højgård fortalte om elektronikske vandure.
Vore målere er godkendt til 9 år i 2018, så der er 8 år til der skal indstalleres ny
vandure. Der er mange forskellige elektroniske vandure som kan fjernaflæses. Men
der er endnu ikke nogen der er gennemtestet. Bestyrelsen kigger på mulighederne
og overvejer at sektionsopdele området, så evt brud nemmere kan lokaliseres og der
kan lukkes for et område af gangen.
Der er iflg Danske Vandværker flere steder der er opsat elektroniske vandure alle med
Drive BY aflæsninger, de udgifter til fjernaflæsninger, master m.m er meget store.
Der var forslag om at få i gangsat sektionsopdelingen og bestyrelsen skal i løbet af de
næste 2-3 år kommer til generalforsamlingen med et forslag og pris på udskiftning af
vandure - forslaget er vedtaget af generalforsamlingen.
Formandsberetningen er godkendt

3. Regnskab 2018 og budget 2019
Regnskab og budget fremlagt
Regnskab godkendt og budget taget til efterretning
4. Indkomne forslag – udgår da der ikke er nogen forslag.
5. Orientering om takster for 2019
Niels Frederik gennemgik takstbladet, og det er taget til efterretning

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:
- Gunnar Emcken – modtager genvalg
- Bent Højgaard – modtager genvalg
- Laila Christensen – modtager genvalg
Alle blev valgt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg:
- Kaj Ove Højgaard

Kaj Ove Højgaard og Lars Juhl blev valgt

8. Valg af revisor
På valg:
- John Evers

John Evers modtog genvalg og blev valgt
9. Valg af revisorsuppleant
På valg:
- Jørgen Juul Jensen
Jørgen Juul Jensen modtog genvalg og blev valgt

10.

Eventuelt

/Bestyrelsen

