Guderup-Stevning Vandværk Amba
Generalforsamling
Tirsdag den 27. marts 2018
Referat:

1. Valg af dirigent
Valgt blev Frede Jensen
2. Valg af stemmetællere
Ingen stemmetællere valgt
3. Bestyrelsens beretning
4. Efter generalforsamling 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:
Finn Pedersen:
Formand
Sven-Erik Vad:
Kasserer
Daniel Hellesø:
Næstformand
Torben Tang
Viggo Hansen
Jes Mathisen
Helge Mathiesen
Udpumpet vand i 2017
Afregnet vand i 2017

239.215m³
222.000m³

Hvilket giver et spild på 17.215m³, som svarer til 7 %

I 2016 solgte vi 223.883m³ og et spild på 7,1 %
I 2015 solgte vi 237.219m³ og et spild på 5,8 %
I 2014 solgte vi 233.563m³ og et spild på 9 %
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 %

Variationerne kan ikke forklares.
Der har været enkelte lækager, og en del stophaner, som ikke virker.

For første gang har jeg oplevet 1 stophane til 2 huse.
Vi har siden den seneste frost periode i begyndelsen marts måned haft et meget svingende
minimum forbrug, max. på 23m3 og nu på 12m3, hvor vi normalt ligger på 7m3.
De andelshavere som lægger mærke til unormale forhold, får vi brug for nu. De skal hjælpe
vandværket til at finde mulige læk.

Hvis det fortsætter, skal vi investere i delmålere på vores net.
Det er en udfordring, fordi vi har ringledninger.
Vores lednings registrering kører stadig.
Det bliver der løbende rettet op på af Lars Lorenzen.
Anvisning af stophaner er et større problem, som der løbende arbejdes med.
Vi hjælper gerne.
Ved frasalg af aftægt skal der huskes på at stikledningen skal ændres,
så der ikke længere er en’ fælles stikledning.

Udskiftning til fjernaflæste målere kører, og vi er næsten i mål ca. 50 %
Vores første aflæsning gik rigtig fint.
Vi har investeret i ”reklameskilt” til aflæsningsbilen, for at gøre opmærksom på, at det er
vandværket, der er i gang med at aflæse.
Der er ikke fundet rester af Chloridazon, Chloridazon desphenyl- eller Chloridazon methyl-

desphenyl i vandværkets leverede vand til forbrugerne.
Fredag den 23. marts var det totalstop på grund af kortvarigt strømsvigt, hvor hele styringen

gik amok.
Vi arbejder stadig med styringen af værket.
Så vi ser fremad, der mange ting og udfordringer at tage fat på.
5.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet viser et overskud på 847.488 kr. før afskrivning og – 382.183 kr. efter
afskrivning. Egenkapitalen udgør 22.516.796 kr. Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Budgettet viser et overskud på 542.500 kr. før afskrivninger med uændret vandpris.
Budgettet godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. På valg er: Viggo Hansen. Genvalgt
Daniel Hellesø. Genvalgt
Sven-Erik Vad. Genvalgt
8. Valg af suppleant til bestyrelsen: Ulf Nørulf. Genvalgt
9. Valg af 2 revisorer (i relevante valgår, jfr. § 12). Valgt i 2016 for 2 år.
Poul Pedersen blev valgt
Finn Voss. Genvalgt
10. Valg af 1 revisorsuppleant:
På valg er: Henrik Jørgensen. Genvalgt
11. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
12. Eventuelt
Der blev rejst spørgsmålet om betaling for stophaner, som er blevet dækket med asfalt.
Svaret var, at det er Sønderborg Kommunes ansvar. Fremover skal bi målere registreres hos
Sønderborg Forsyning.

Sign. 15. april 2018.
Dirigent
Bestyrelsen

Guderup 180417

Frede Jensen

Frede Jensen –
Finn Pedersen –
Daniel Hellesøe Sven-Erik Vad Torben Tang –
Jes E Matthiesen –
Viggo Hansen Helge Mathiesen –

