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Generalforsamling d. 25. august 2021 på Gelsted Kro 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
• Kim Lund valgt. 

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. 

• v/Bjarne Hansen, godkendt. 
5. Behandling af indkomne forslag 

• Forslag om vandprisen skal være forskellig, afhængig af 
forbruget. Bestyrelsen bemyndiges til at se på forslaget. 

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen for 2 år ad gangen. 

Valgt er: 
 - John Trædholm  
 - Peer Østergaard  
 - John Holst  
 - Bjarne Jensen  
Suppleant  
 - Niels Jørgen Madsen og Per Holst 

   

7. Valg af revisorer og suppleant for 1 år ad gangen. 

Valgt er: 
 - Ole Mohr   
 - Ole Krogh Petersen  

Suppleant 
 - Bent Mouritsen 

8. Eventuelt  
 

Dirigent: 
Kim Lund 

Formand: 
John Trædholm 
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Bestyrelsens beretning 2020 for Gelsted Vand 

a.m.b.a. 

Vores generalforsamling skulle have været holdt i marts mdr., men det satte Covid 

19 jo en stopper for. Nu er det blevet sommer, og de fleste er blevet vaccineret, så 

nu kan vi i Danmark, næsten vende tilbage til en normal hverdag. 

Vi har i bestyrelsen arbejdet en del med vores nye vandværk, til erstatning af de 4 

bestående værker: Lunghøj-Værkstedvej-Hønnerup samt Grønnegade og er i den 

forbindelses begyndt at projektere nye vandledninger i vores forsyningsområde. 

Grundlaget for selve det nye vandværk er klar, herunder at det skal være med 2 

linjer, når vi ikke har nødforsyning fra andre vandværker. 

Derimod mangler vi at styrke råvands-forsyningssiden, der består af 10 små gamle 

boringer, spredt i hele forsyningsområdet. 

Den store opgave i 2020 har derfor været at finde lodsejere - indenfor rimelig 

afstand, der er indstillet på at give tilladelses til at vi må søge efter vand på deres 

ejendom. 

For med de 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 er let. 

Vi har i den forbindelse mødt stor velvilje i lokalområdet, - så længe der har været 

tale om forundersøgelser for at lokalisere vandforekomster. Således har det været 

muligt at scanne udvalgte marker, som vi entrerede firmaet Orbicon til at udføre. 

Efterfølgende har vi mødt velvilje hos flere lodsejere, hvoraf vi foreløbig har udvalgt 

at lave 2 boringerne på Saltmosegyden, hvilket Gelsted Vand er meget taknemlige 

for. 

Så håber vi der at finde godt og rigeligt med vand. 

Vi mangler bare at få godkendt en lokalplan for vandværket, hvilket Middelfart 

Kommune regner med vil tage det meste af 2021.  
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I ventetiden har vi i 2020 arbejdet med planlægning og forbedring af infrastrukturen 

på forsyningsnettet. Dette er blevet endnu mere nødvendigt i forbindelse med det 

kommende nye værk, samt kommende nedlæggelse af de 4 gamle værker. 

I den forbindelse er det nødvendigt med en forbindelse under banen. 

Denne forbindelse projekterede vi til en Ø200mm ledning fra 

Grønnegade/kommende værk til den sydlige del af byen, hvor vi har planlagt at 

ende i en Fordeler-station ved rundkørslen. 

Meget af året gik med tilladelser og aftaler med velvillige lokale lodsejere, såvel som 

ejere af Fredskov og BaneDanmark. 

Yderligere forbedring af infrastrukturen på forsyningsnettet blev der projekteret en 

fornyelse af Hylkedamledningen, som går fra rundkørslen til Tellerupvej hvor 

ledningen fortsætter til Ørslev. 

Ledningen blev dimensioneret større til Ø160mm, da vi i mellemtiden har lavet 

aftale om nødforsyning til Emtekær-Tanderup og Husby-Sdr.Aaby - vandværker. 

Ud over arbejdet med et vandværk har bestyrelsen i et samarbejde med vores 

driftsleder Mads arbejdet med at nedbringe vores vandspild på ledningsnettet. 

Hvilket har medført øget arbejde til Mads, men det går den rigtige vej. 

I den forbindelse blev der f.eks. lokaliseret forholdsvis stort vandspild i området 

Banevolden, Tjørnevej og Vinkelvej. Hvilket gjorde at vi besluttede at forny 

områdets ledningsnet, og herunder opsætte målerbrønde. 

Det skal med at Mads er rigtigt god til at informere berørte forbruger via vores 

Facebook side, stor tak til Mads for det. 

På vores hjemmeside www.gelstedvand.dk, findes alle de oplysninger som vores 

forbrugere skal bruge omkring vores takstblad- vandanalyser- måleraflæsning-

flyttemeddelelser 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.  
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De har alle været overholdt miljøministeriets krav til vandværksvand i 2020, også de 

nye pesticider. 

Tilsyn: 

Middelfart kommune er vores tilsynsmyndighed. De skal have stor ros for den måde 

de har samarbejdet omkring vandindvendigtillad. 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. 

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 165.000 kubikmeter til vores forbruger, med et svind på 7,98 %, men 

det vil kassereren komme ind på under gennemgang af regnskabet. 

Takstblad for 2021: 

Takstbladet i Gelsted er ændret i forhold til 2020, med en opjustering af den faste 

afgift på 50 kr. kan ses på vores hjemmeside. 

Opgaver i 2021 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. 

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. 



Gelsted Vand a.m.b.a. 
 

Side 5 af 5 
 

De stigende krav fra myndighederne mht. drift af vandværker, de kommende 

investeringer i ledningsnet og nyt vandværk, betydet at vores driftsleder Mads, har 

haft nok at se til. 

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 

forbrugerne, 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 jeg 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. 

 

Resultatopgørelse økonomi: 

 2020 2021 

Nettoomsætning 1.542.629 1.616.088 
Produktionsomkostninger -753.466 -749.028 

Distributionsomkostninger -462.614 -551.610 
Administrationsomkostninger -312.178 -300.401 

Driftsresultat 14.371 15.049 

Andre finansielle indtægter 5.743 9.371 
Finansielle omkostninger -20.114 -24.420 

Årets resultat 0 0 
 


