
Guderup-Stevning Vandværk amba. 

Generalforsamling den 18. marts 2015 i Guderup Forsamlings- og Selskabshus. 

Dagsorden; 

 

1. Valg af dirigent: 

Valgt blev Frede Jensen 

2. Valg af stemmetællere: 

Der blev ikke valgt stemmetællere efter dirigentens opfordring. 

3. Bestyrelsens beretning: 

Efter generalforsamlingen 2014 konstituerede bestyrelsen sig således:  

Finn Pedersen: formand 

Sven-Erik Vad: kasserer 

Hans Jørgen Jørgensen: næstformand 

Mia Bollerup Bækdal: bestyrelsesmedlem    

Torben Tang: bestyrelsesmedlem  

Viggo Hansen: bestyrelsesmedlem 

Jes Matthiesen: bestyrelsesmedlem 

Daniel Hellesø: bestyrelsesmedlem 

Helge Mathiesen: bestyrelsesmedlem 

Udpumpet vand i 2014   256.648m³ 

Solgt vand 2014    233.563m³ 

Hvilket giver et spild på 23.085m³, som svarer til 9 % 

Inkl. Stevning: udpumpet  51.083 m³ 

               Solgt          46.265 m³ 

Hvilket svarer til et spild på 4.818 m³, som svarer til 9,4 % 

 

I 2013 solgte vi 242.556m³ og et spild på 3,7 % 

I 2012 solgte vi 194.255m³ og et spild på 3,6 %  

I 2011 solgte vi 193.735m³ og et spild på 8 % 

I 2010 solgte vi 205.965m³ og et spild på 4,5 % 

I 2009 solgte vi 199.153m³ og et spild på 9,6 % 

I 2008 solgte vi 222.596m³ og et spild på 3,7 %  

De store variationer kan ikke forklares. 

Der er fundet 3 lækager i Stevning, og det forklarer en del af vandspildet. Herudover har der 

været enkelte små lækager. 



Der er enkelte forbrugere i Stevning, som har klaget over trykmangel, og derfor er trykket til 

Stevning hævet med 0,3 bar. 

Vi har efterset vores hovedstophaner samt udskiftet 1 på Majstoften. 

Kloakering af Møllebakken har givet anledning til store problemer, fordi vandværkets 

ledningsoplysninger ikke er gode nok. Det har givet ekstraomkostninger til entreprenør og 

vores lokale smed. Det har også givet gener for vores forbrugere. 

Ved næste etape, som er i gang, ønsker bestyrelsen at have mere styr på evt. afbrydelser. 

Der har været henvendelse angående stophaner på næste etape. 

Vi arbejder på at ajourføre vores registrering af ledningsnettet.  

Sjellerup værket samt værket på Bakken er revet ned, der var brugt rigtig meget BETON. 

Vi arbejder også med fjernaflæsning af målere, men teknologien løber hurtigt, og vi skal 

sikre, at vi får det nyeste, for der er kun en til at betale. 

En udskiftning til fjernaflæsning koster ca. 2 mill. Kr. 

En udskiftning af gamle målere koster 700.000 kr. 

 Vi har pr.1/4 2015 ansat Lars Lorenzen fra Elstrup, som vandværks passer. 

Han ansættes10 timer pr. uge 

Første opgaver bliver lednings registrering i det område, som skal kloakeres. 

Øvrige arbejdsopgaver er at tage prøver på værket, og foretage kontrol af boringer og 

deltage i vandværkets vagtordning. 

Der har igen været rundvisning af 8. klasser fra Nørreskovskolen. 

De forstår ikke helt den prisforskel, der er på en liter vand fra vandværket og det, de giver 

for en liter i butikkerne, og de var forundret over, hvor vandet i hanen kommer fra. 

Der har været møder i Vandrådet, hvor indsatplaner om beskyttelser af indvindingsområder 

har været drøftet, og om alle værker i Sønderborg Kommune skulle indbetale et beløb pr. m3 

til en fælles fond. Fonden skulle stå for udbetaling af kompensation til landmænd. Vi er ikke 

med i en fælles ordning. 

Vi er ikke omfattet af denne regel, da der ikke nogen der kan se, hvor vi får vandet fra. 

40 års jubilæet for kassereren den1april gik fint med mange besøgende. 

Så ser vi fremad og der mange ting og udfordringer at tage fat på. 



4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Regnskabet udviser et overskud før afskrivninger og renter på 134.108 kr. og efter 

afskrivninger og renter et underskud på 1.025.081 kr. samt en egenkapital på 23.902.170 kr. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse: 

Budgettet viser et overskud før afskrivninger på 460.000 kr.. Vandprisen blev godkendt til 

3,50 kr. pr. m3 og den faste afgift til 400 kr. begge dele eksl. moms. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Sven-Erik Vad, genvalgt  

Viggo Hansen, genvalgt  

Daniel Hellesø, genvalgt  

7. Valg af suppleant til bestyrelsen:  

Ulf Nørulf genvalgt 

8. Valg af 2 revisorer. 

Jørn Maron, genvalgt 

Finn Voss. nyvalgt 

9. Valg af 1 revisorsuppleant: 

Henrik Jørgensen. genvalgt 

10. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag.  

11. Eventuelt 

Sign: 

Dirigent Frede Jensen 

Bestyrelsen Finn Pedersen 

 Sven-Erik Vad 

 Hans J Jørgensen 

 Mia B Bækdal 

 Jes E Matthiesen 

Viggo Hansen 

Helge Mathiesen 

Daniel Hellesø    

  

  

 

 


