Gelsted Vand a.m.b.a.
Generalforsamling d. 29. marts 2022 på Aulbjeghus
13 personer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Kim Lund
2. Beretning om det forløbne år.
• John Trædholm, godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
• Bjarne Hansen, godkendt.
4. Budget for det/de kommende år fremlægges til godkendelse.
• Bjarne Hansen, godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om at ændre i vedtægterne § 11, afsnit 3 fra:
- ”Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt af en af
bestyrelsen eventuelt antaget godkendt revisor”
Til
- ”Revision af regnskabet foretages af en af bestyrelsen eventuelt antaget godkendt revisor”
Forslaget godkendt, mangler dog ekstra ordinær generalforsamling før i krafttagen.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen for 2 år ad gangen.
Valgt er:
- Steffen Nielsen, modtager genvalg.
- Kim Lund, modtager genvalg.
- Bjarne Hansen, modtager genvalg.
Som suppleant er valgt
- Karsten Jensen
- Peder Wendelboe Jensen
7. Valg af revisorer og suppleant for 1 år ad gangen.
Valgt er:
- Ole Mohr
- Ole Krogh Petersen
Valgt som suppleant
- Bent Mouritsen
8. Eventuelt

Tak til John Holst for tiden i bestyrelsen.

Dirigent
Kim Lund

Formand
John Trædholm
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Bestyrelsen beretning 2021 for Gelsted Vand a.m.b.a.
Vil starte den her beretning, med at bede forsamlingen om at mindes vores
bestyrelsesmedlem Peer Østergård, der døde pludselig den 14-12-2021
Det var et chok for de efterladte, og vi vil komme til savne Peers gode humør og
stille lune. Vil bede om at vi alle sammen rejser os op, og Ære Peers minde.
Vi har i bestyrelsen arbejdet en hel del med vores nye vandværk, til erstatning af de
4 bestående værker: Lunghøj-Værkstedvej-Hønnerup samt Grønnegade og er i den
forbindelses begyndt at lægge nye vandledninger til vores kommende nye
vandværk, herunder en ny 200 mm ledning fra Grønnegade og under banen, til
rundkørslen ved markedspladsen, hvor vi har lavet en ny fordelerstation
Der er også her i 2021 lavet en ny 160 mm hovedledning fra fordeler stationen 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, som også har givet et tilskud til ledningen.
Vil i den forbindelses gerne takke beboerne på strækningen for at tåle de ulemper
der har været ved gravearbejdet.
Så har vi fået godkendt en lokalplan for det nye vandværk på Grønnegade, samt
købt jord af Anders Nielsen og John Persson, så der er plads til det nye vandværk
Grundlaget for det nye vandværk er nu ved at være klar, da vi i samarbejde med
Niras er ved at have styr på den tekniske side, herunder at det skal være med 2
linjer, når vi ikke har nødforsyning fra andre vandværker.
Den store opgave her i 2021 har været at lave 2 nye boringerne på Saltmosegyden,
som vi efter lidt snak med Assens Kommune, omkring boretilladelse, noget med at vi
ikke måtte påvirke mosehuller i naturen.
De 2 boringer giver fra henholdsvis godt 50 - og 80 meters dybde ca. 35 m3 vand i
timen tilsammen.
Vigtigst af alt er vandet pesticidfrit, der er lidt med naturlige stoffer, men ifølge de
kloge, er det noget der kan løses i vandfilter på vandværket
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Ud over arbejdet med et vandværk har bestyrelsen i et samarbejde med vores
driftsleder Mads arbejdet med at nedbringe vores vandspild på ledningsnettet,
hvilke er lykkes til fulde, da vi er kommet ned godt 5 % i 2021
Det skal med, at 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 ikke 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 2021, da
der er kommet nye pesticider, vi kan analysere for.
De har alle været overholdt miljøministeriets krav til vandværksvand i 2021, også de
nye pesticider.
Tilsyn:
Middelfart kommune er vores tilsynsmyndighed. De skal have stor ros for den måde
de har samarbejdet omkring det nye vandværk samt grundkøb. Håber det også
kommer til at gælde vores nye BNBO.
Vandrådet for Middelfart:
Vandrådet har en god dialog med kommunen, det har medført at alle vandværker i
Middelfart Kommune, nu er klædt godt på, til at få de nye BNBO lavet.
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 godt 160.000 kubikmeter til vores forbruger, med et svind på godt 5 %,
men det vil kassereren komme ind på under gennemgang af regnskabet.
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Takstblad for 2022:
Takstbladet i Gelsted er ændret i forhold til 2021, med en lille regulering kan ses på
vores hjemmeside.
Opgaver i 2022 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 over
1100 forbruger.
De stigende krav fra myndighederne mht. drift af vandværker, de kommende
investeringer i ledningsnet og nyt vandværk, betydet desværre at vi fra 2023 bliver
nødvendigt at hæve både den faste afgift med 250 kr. samt 1 kr. på m3
Derudover vil vi i bestyrelsen fra 2023 begynde at håndhæve, det der står i
vandregulativet, omkring en fast afgift pr. boligenhed og ikke som nu pr. hus.
Vil betyde at dem, der har flere lejligheder i deres huse vil komme til at betale flere
faste bidrag.
HUSK vi er et andelsselskab hvor alle har samme rettigheder og forpligtedes.
Vores driftsleder Mads skal have tak for den gode service, han yder vores forbruger,
både ved at være 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.
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