Gelsted Vand a.m.b.a.
Generalforsamling d. 21. marts 2018 på Gelsted Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Valgt er Peter Olsen
2. Beretning om det forløbne år.
• v/John Trædholm, godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
• v/Bjarne Hansen, godkendt.
4. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse.
• Ingen ændringer i forhold til 2018, godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
• Ingen
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
Valgt er:
Bjarne Hansen
Steffen Nielsen
Kim Lund
Suppleant
Per Holst og Tommy Beyer
7. Valg af revisorer og suppleant.
Valgt er:
Peter Olsen
Suppleant
Ove Jørgensen
8. Eventuelt
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Bestyrelsen beretning 2017 for Gelsted Vand a.m.b.a.
Vi har fået et rigtigt godt og positivt samarbejde i den nye bestyrelse for Gelsted
Vand, der nu består af 9 medlemmer.
Her er lidt om hvad bestyrelsen har arbejdet med i forgangene år.
I den her digitale verden er det vigtigt at have en god hjemmeside og være på
Facebook, og det har vores sekretær Bjarne Jensen og driftsleder Mads haft
ansvaret for, til stor ros.
Derefter skulle vi have afmeldt vores gamle værker ved de offentlige myndigheder,
ikke noget let arbejde, og vi er ikke færdige endnu, men det går da fremad, vi har
fået samlet vores elforbrug ved Energi Fyn, hvorved vi sparer 3000 kr. samtidigt med
at Energi Fyn giver et tilskud på 2000 kr. til vores lokale idrætsforening GGIF.
Vi fået samlet vores forsikringer og er næsten færdig med at få gjort vores
vandledninger digitale og lagt over på LER, så alle kan se hvor vores vandledninger
ligger.
Det bedste vi har fået lavet i år, er dog, at vi har sat digitale vandmåler op ved alle
forbruger, i år er der sat 640 stk. op. Hvilke har bevirket at vi ikke har skullet
udsende måleraflæsningskort, nu klares det ved at køre en runde på 7 timer den 3112. Hvor det eneste der skulle bruges, var en telefon, rart når vi kan bruge de
digitale løsninger på en så god måde.
Har søgt og fået fornyet vores vandindvendigtilladelse i 30 år, ved værket i Gelsted
og Lunghøj
Gelsted Vand er jo blevet til fordi vi gerne vil have et nyt vandværk i Gelsted, det har
vi så arbejdet lidt med hele året og vi har nu fået en projektmager, hvis navn er Sten
Falk til at lave det bedst mulige beslutningsgrundlag for et nyt vandværk til
bestyrelsen, det synes vi er rettidigt omhu, da vi jo med det nye pesticid
Chloridazon-desphenyl, som vi har fundet i nogle af vores boringer, kan se hvor
vigtigt det er at vi er samlet i et fælles vandværk.
På vores hjemmeside www.gelsted-taarup.dk, findes alle de oplysninger som vores
forbruger skal bruge omkring vedtægter-takstblad-regnskab- vandanalysermåleraflæsning-flyttemeddelelser m.v.
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Vandprøver:
Vi følger jo det analyseprogram, der er lavet sammen med Middelfart Kommune
De har alle været overholdt miljøministeriets krav til vandværksvand, men så er der
det her nye pesticid Chloridazon-desphenyl, som vi fik taget i efteråret, og hvor der
var nogle der var over grænseværdien, som vi også har informeret på hjemmesiden.
Der skal tages nye prøver fra alle boringer for at se om resultaterne har ændret sig.
Aftalen er lavet med kommunen. Hjemmesiden opdateres med information om flere
prøver.
Tilsyn:
Middelfart kommune er vores tilsynsmyndighed. De skal have stor ros for den måde
de har samarbejdet med os omkring Chloridazon-desphenyl og vores
vandindvendigtilladelse.

Vandrådet for Middelfart:
Vandrådet prøver at få en god dialog med kommunen, de arbejder for at vi alle i
Middelfart Kommune kan få et nyt fælles regulativ, og det forlyder at det næsten er
færdig.

Regnskabet:
Først vil bestyrelsen gerne sige tak til vores kasserer Bjarne Hansen, for det store
arbejde du har gjort i løbet af året. Samtidig vil bestyrelsen også takke de 2 gamle
kassere Kim og Ove for at have gjort det muligt at vi har kunnet få samlet vores
økonomi uden de store problemer, vi skal jo huske at det drejer sig om samling af
1100 forbruger. Det har også bevirket, at der i 2017 er en overdækning på
435.000kr.
Der er solgt 158.000 kubikmeter til vores forbruger, med et svind på 9,8 %, men det
vil kassereren komme ind på under gennemgang af regnskabet.
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Takstblad for 2018:
Takstbladet i Gelsted er uændret i forhold til 2017, kan ses på vores hjemmeside.

Opgaver i 2018 for bestyrelsen:
Der er ingen tvivl om at arbejde med et fælles vandværk, vil komme til at tage
meget af bestyrelsen tid, men også meget vigtigt, det bliver lavet på et solidt og
holdbart grundlag, så alle i Gelsted vil føle, det er deres vandværk.
Der ud over, skal vi lave nyt normalregulativ i samarbejde med vandrådet og
kommunen.
Så skal vi også have lavet vores ledelsessystem for vandværket færdig.
Sidst, men ikke mindst, vil arbejde for, at vi kan levere godt og billigt vand, og er
overbevist om, at med et nyt fælles nyt vandværk i Gelsted, vil vi fremtidssikker
vandforsyningen og det vil giver den bedste service og billigste pris for vores
forbruger.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde.
I den forbindelse vil bestyrelsen gerne Takke KC og Ole som har valgt at stoppe i
bestyrelsen, for jeres store frivillige arbejde i har ydet for forbrugerne i Gelsted
Samtidig vil jeg på bestyrelsen vegne, takke vores værkpasser Jørgen og Knud, for
det store stykke arbejde i udføre, for at vores værker godt ud, og at i altid er til at få
fat i, hvis der er problemer.
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Regnskab 2017

kroner

Nettoomsætning

1.241.763

Produktionsomkostninger

-814.304

Dækningsbidrag
Administrationsomkostninger
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets overskud

427.459
-437.847
-10.388
34.005
-23.617
0
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