Generalforsamling
Referat
Torsdag, d. 22. marts 2018 kl. 19.30
Gjøl Kro
Antal fremmødte med stemmeret: 14
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Hermansen. Valgt med akklamation.
Generalforsamlingen lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Mogens Poulsen
Forbrugere i alt
577
Hydranter
12
Forbrugere, målere
565
Èn ny villa på Fjordbakken 7
Otte boliger på den gamle sportsplads tilsluttes i begyndelsen af 2018.
Tilslutningsbidrag på 130.875 kr. incl. moms, svarer til 104.700 kr eks. moms.
Nye boliger på marken tilsluttes i begyndelsen af 2018. Indskud betales, når
de
nye huse tilsluttes. Bestyrelsen har besluttet denne fremgangsmåde for at
fremme udstykningen. I Bytoften sker der ikke noget. Sammenkobling med
Østerkær Vandværk og Nørredige Vandværk har ikke været i brug i 2017.
Oppumpet vand i 2017
Filterskyl./eget forbrug
Udpumpet vand til forbrug
Spild 4,1%
Salg til forbrugere

95.852 kubikmeter
988 kubikmeter
94.864 kubikmeter
3.906 kubikmeter
90.958 kubikmeter

Mange forbrugere har ikke afleveret aflæsningskort. Der er således skønnet
et forbrug. Med de nye vandure fra 2018 skulle det ikke være et problem
fremover.
Kvalitetssikring
Eftersyn af værket d. 6. oktober 2017. Mangler filter i udluftning til
friskvandstank. Trykfiltrene er ikke omfattet af tilsynet, det udføres i 2018 af
Silhorko. Driften af boringer kører ikke hensigtsmæssigt.
Køb af jord

Køb af 12.702 kvadratmeter jord på Drøvten. Betalt Jammerbugt Kommune
508.240 kr. eks. moms., 635.300 kr. incl. moms. Vi mangler p.t. at få momsen
tilbage fra Skat, fordi vi mangler faktura fra Jammerbugt Kommune. Endeligt
skøde mangler ligeledes.
Anvendelse af jord.
Ny vej til vandværket og grønt område/ festival.
Selskabsform. Vi mangler endelig godkendelse fra Selskabsstyrelsen.
Vandanalyse foretages nu af Analytech i Nørresundby. I 2017 er der foretaget
fire analyser ved forbrugere og to store på Vandværket. Der er også foretaget
én boringsprøve. I 2018 ændres måden boreprøverne tages på. Den nye
drikkevandsbekendtgørelse følges.
Takstblad er uændret - der er ingen forhøjelser på vandpris, målerleje og
tilslutning.
Udskiftning af stophaner.
Der var ingen licitation, idet Granly og Gjøl VVS fortsætter arbejdet til samme
pris som året før. Der er skiftet ca. 40 stophaner og anboringsbøjler på
Limfjordsgade, Drøvten, Rønnebærvej og Fjordgade. Arbejdet stoppede på
grund af grundvandsstanden.
Ledningsoplysning varetages af Jacob Bejlegaard, han modtager et honorar
for arbejdet.
Stophaner og hovedledningsventiler. En landmåler har lndlæst dem til nye
digitale kort. Pris ca. 7.000 kr. eks. moms - omfatter arbejdet i 2016 og 2017.
Pasning af Vandværket. Værket passes af Aaby-Vand.
Ringledning. På sidste års generalforsamling kom der et forslag om at blive
forbundet med Aaby-Vand. Dette udsættes til rensningsanlægget nedlægges i
2025.
Ud over Vandværkets bestyrelsesmøder deltager bestyrelsen eller udvalgte
medlemmer i disse møder: Fællesmøde: Der er to årlige fællesmøder for alle
vandværker i Jammerbugt Kommune. Vandrådet afholder møder på Hotel
Søparken i Aabybro. Grundvandrådet afholder møder på rådhuset i Pandrup.
Danske Vandværker, Region Nord, har en årlig generalforsamling. Næste
generalforsamling er lørdag, d. 7. april 2018.

Fremtidsplaner
De nye målere som er indkøbt er af fabrikat Kamstrup. Målerne monteres i
august-september 2018, samtidig monteres der nye kontraventiler. Der vil
blive indbudt tre VVS-firmaer til at give pris på opgaven. Der er indgået en
samarbejdsaftale med Østerkær Vandværk og Nørredige Vandværk om indkøb
og montering. De nye målere kan fjernaflæses.
Mogens sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i
2017.
Herefter overgav dirigenten beretningen til generalforsamlingen.
Steen Christensen havde spørgsmål til stophaner og skidt i vandet på
Lykkegårdsvej. Karl Christensen havde spørgsmål stophaner.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Henning Pedersen, vandværkets revisor gennemgik regnskabets hovedtal
og sammenlignede de enkelte poster med budgettal.
Forudsætning: Vedrørende afskrivning er der foretaget lineær afskrivning over
den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiviteternes
forventede brugstider:
Bygninger
30 års brugstid
Installationer
15 års brugstid
Ledningsnet
30 års brugstid
Vandværket er underlagt det generelle “hvile i sig selv princip”, hvor der
opgøres
en over- eller underskudsdækning.
Indtægter i alt 2017
486.023 kr.
Udgifter i alt 2017
873.008 kr.
Efter tillæg af renteindtægter og fradrag af gebyrer er årets resultat:
Underdækningen 386.153 kr.
Vandværket har en likvid beholdning på 1.707.3018 kr. fordelt i fem
pengeinstitutter.
Regnskabet i sin helhed kan læses på siden: På Gjøl.
Ingen bemærkninger til regnskabet fra generalforsamlingen. Regnskabet
godkendt.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Revisor, Henning Pedersen, gennemgik budgettet for 2018. Den store
udgiftspost er udskiftning af vandure. Der var spørgsmål fra Verner Skole og
Thorbjørn Jepsen om henholdsvis driftsudgifter og vandure.
Generalforsamlingen kunne tiltræde budget 2018.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Jørn Just og Jens Justenlund på valg til bestyrelsen. Begge blev valgt med
akklamation.
Suppleanterne Thorbjørn Jepsen og Peter Lausten blev ligeledes valgt med
akklamation.
 7. Valg af revisor
Henning Pedersen genvalgt.
8. Eventuelt
Jacob Bejlegaard orienterede om de nye vandure og aflæsning af disse.
Kaj Haugaard orienterede om takstblad, stikledninger og jordledninger.
Vandmålerne er vandværkets ejendom. Kaj Haugaard går nu på pension
og afløser for ham er fundet.. Mogens Poulsen takkede Kaj for det udførte
arbejde.
Dirigent Ole Hermansen takkede for god ro og orden. Mogens Poulsen
kvitterede med at takke Ole for myndigt arbejde.
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