Gelsted Vand a.m.b.a.
Deltagere 14

Generalforsamling d. 26. august 2020 på Gelsted Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Ole Krogh Petersen valgt.
Stemmetællere Niels Jørgen Madsen, Per Holst
2. Beretning om det forløbne år.
• V/John Trædholm, taget til efterretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
• v/Bjarne Hansen, godkendt.
4. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse.
• v/Bjarne Hansen, fast afgift sættes op med 50 kr. og investeringsplan for de
kommende år forelagt, godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
• Bestyrelsens forslag til nye vedtægter, forslag gennemgået og godkendt i
første omgang, men skal endeligvedtages på en generalforsamling mere.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen.
Bjarne Hansen genvalg
Kim Lund genvalg
Steffen Nielsen genvalg
Suppleant
Niels Jørgen Madsen og Per Holst for 1 år
7. Valg af revisorer og suppleant for 1 år ad gangen.
På valg er:
Ole Mohr
Ole Krogh Petersen
Suppleant
Kristian Radasanu
7. Eventuelt

Dirigent:

Formand:

Ole Krogh

John Trædholm
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Bestyrelsen beretning 2019 for Gelsted Vand a.m.b.a.
Vores generalforsamling skulle jo have været holdt i marts mdr. men det satte Covid
19 jo en stopper for, men nu er det blevet sommer, og forsamlingsforbuddet er
ophævet delvist.
Vi har i bestyrelsen arbejdet en del med vores nye vandværk, til erstatning af de 4
bestående værker: Lunghøj-Værkstedvej-Hønnerup samt Grønnegade og har i den
forbindelse besøgt udstillinger og andre vandværker på vores størrelse.
Grundlaget for det nye vandværk er nu klar på den tekniske side, herunder at det
skal være med 2 linjer, når vi ikke har nødforsyning fra andre vandværker.
Så status her pr. 31-12-2019 er at det nye vandværk skal placeret ved siden af det
eksisterende værk på Grønnegade, og vi er så heldige at kunne købe en grund af
Anders Nielsen, hvilke vil gøre, at vi får en optimal placering af det nye vandværk, i
forhold til råvands boringerne og udpumpningen af rent vand til vores forbruger.
Ud over arbejdet med et vandværk har bestyrelsen i et samarbejde med vores
driftsleder Mads arbejdet med at nedbringe vores vandspild på ledningsnettet,
hvilke har medført meget arbejde til Mads, men det går den rigtige vej, skal med at
Mads er rigtigt god til at informere berørte forbruger via vores Facebook side, stor
tak til Mads for det.
Det skal med, at vi har fået 18 nye forbruger, i løbet af 2019, samt vi gennem Energi
Fyn, ved køb af spot el, har støttet vores lokale idrætsforening GG&IF med over
2200 kr. så sig ikke at der sker lidt i Gelsted.
På vores hjemmeside www.gelstedvand.dk, findes alle de oplysninger som vores
forbruger skal bruge omkring vores takstblad- vandanalyser- måleraflæsningflyttemeddelelser m.v.
Vandprøver:
Vi følger jo det analyseprogram, der er lavet sammen med Middelfart Kommune, så
vi er sikker på at levere godt og sikkert vand. Det er blevet ajourført her i 2019, da
der er kommet nye pesticider, vi kan analysere for.
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De har alle været overholdt miljøministeriets krav til vandværksvand i 2019, også de
nye pesticider, Chloridazon-desphenyl samt 1,2,4-trizol.
Tilsyn:
Middelfart kommune er vores tilsynsmyndighed. De skal have stor ros for den måde
de har samarbejdet omkring vandindvendigtilladelse. Håber det også kommer til at
gælde vores nye vandværk.
Vandrådet for Middelfart:
Vandrådet har en god dialog med kommunen, det har medført at alle vandværker i
Middelfart Kommune, nu har et fælles regulativ, som kan set på vores hjemmeside.
Arbejder også med at nedlægge en del af de gamle røde brandhaner, da Trekant
Brand kun ønsker et par stykker i hver by
Regnskabet:
Først vil bestyrelsen gerne sige tak til vores kasserer Bjarne Hansen, for det store
arbejde du har gjort i løbet af året.
Der er solgt 160.000 kubikmeter til vores forbruger, med et svind på 7,6 %, men det
vil kassereren komme ind på under gennemgang af regnskabet.
Takstblad for 2020:
Takstbladet i Gelsted er ændret i forhold til 2019, med en opjustering af
kubikmeterprisen på 0,50 kr. samt en stigning af den faste afgift på 100 kr. kan ses
på vores hjemmeside.
Opgaver i 2020 for bestyrelsen:
Der er ingen tvivl om at arbejde med et fælles vandværk, vil komme til at tage/tager
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.
Derfor har vi under arbejdet med vores nye vandværk, fået undersøgt vores 10
eksisterede boringerne, af PC-brøndboring, konklusionen er at vi første omgang, skal
finde en ny kildeplads omkring Saltmosegyden, da det ligger i et område, hvor
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oplandet bliver økologisk dyrket, samt at vi også har undersøgt området langs med
Grønnegade, så vi på sigt er har en kildeplads mere.
Der hvor vi mener der er vand, bygger på en undersøgelse fra Orbicom, der har kørt
med en magnet oven på jorden, lidt ligesom en pilekvist i gamle dage.
Vi har i den forbindelse, haft møder med lodsejer i de berørte områder, og de skal
have mange tak for den gode modtagelse, vi har fået på vores forespørgsels om at
undersøge, om der er vand på deres jord.
For med den restriktioner der er på det her område, og at vi ikke ved hvad der
kommer af krav/restriktioner til de områder vi henter vand fra i fremtiden, så er det
ikke noget der bliver let, men vi i bestyrelsen er overbevist om, at det nok skal
kunne lade sig, da alle parter jo i sidste ende er interesseret i rent og godt vand.
Så mangler vi bare at få godkendt en lokalplan for vandværket, det regner
Middelfart Kommune vil tage det meste af 2020, så mens vi venter på tilladelsen,
arbejder vi med at få lov til at lave en underføring af vandledninger under bane, det
tager omkring 10 mdr. at får den tilladelse ved Banedanmark.
Det er nødvendigt, da vi i forbindelse med byggeriet af vores nye vandværk nord for
banen, jo stadigvæk skal kunne levere vand til det sydlige område, projekterer vi en
200 mm ledning fra Grønnegade til Værkstedsvej, som kommer til at gå under
Holmegårdens Skov, samt langs med markedspladsen. Derfor skal vi under banen.
Der bliver også her i 2020 lavet en ny 160 mm hovedledning fra Værkstedvej ud
langs med Hylkedamvej til Tellerupvej, til erstatning af den gamle på 80 mm.
Da det vil sikre vand nok til vores forbruger i Ørslev, samt en nødforbindelse til
Emtekær-Håre vandværk, de giver så et tilskud til ledningen
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.
De stigende krav fra myndighederne mht. drift af vandværker, de kommende
investeringer i ledningsnet og nyt vandværk, har betydet, at vi har driftsleder Mads
Christoffersen på fuld tid fra 1.1.2019.
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Mads du skal have en stor tak for den gode service, du yder vores forbruger, både
ved at du er god til at lave opdateringer på Facebook, samt tage en snak med
forbrugene, hvis der problemer med deres vand.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, hvor jeg som formand
føler mig heldig med at have en bestyrelse der arbejder rigtigt hårdt.
Specielt vil bestyrelsen TAKKE Steffen Nielsen, for det store arbejde du gør i
forbindelse med det nye vandværk og boringer, ved godt du ikke vil fremhæves,
men du gør et fantaskist stort stykke arbejde, som vi i bestyrelsen nyder stor nytte
af.
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