Referat
Generalforsamlingen
Torsdag, d. 30. marts 2017 kl. 19.30
i Gjøl Forsamlingshus
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Ole Hermansen valgt med akklamation.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Poulsen
Der er 575 forbrugere i Gjøl Vandværk a.m.b.a.
Oppumpet vand
99.539 kubikmeter
Skyllevand
954 kubikmeter
Udpumpet vand
98.585 kubikmeter
Vandspil
3,5%
Vandværket er sammenkoblet med Nørredige Vandværk og Østerkær Vandværk.
Siden sidste generalforsamling har der været 12 bestyrelsesmøder.
Ændring af vandværkets selskabsform fra i/s til a.m.b.a. blev vedtaget på
generalforsamlingen d. 17. marts 2016 og på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. april 2016. Til den ekstraordinære generalforsamling var
der
mødt 16 forbrugere. Der var 14 ja-stemmer og 2 nej-stemmer.
Takstblad: Ingen forhøjelser på vand og fast afgift. Forhøjelse på tilslutningsafgift, f.eks. villaer fra 10.520 kr. til 20.000 kr. Der er kommet forespørgsel på
to nye boligområder ved Bytoften og Birkumvænge.
Vandanalyser foretaget af Eurofins, der var en prøve som viste for megen
farve. Silhorko var bestilt til at afhjælpe fejlen. Fejlen viste sig at være et
tilstoppet udluftningsrør samt for meget filtermateriale i filteret.
Der er taget to vandprøver ved forbrugere.Hos Jørgen Rytter og Erik Pedersen
( Calle Østergaard ). Disse var helt i orden.
Der er forespurgt om en pris ved Analytek, men vi har besluttet at fortsætte
med
Eurofins.
Licitation afholdt 24. juni 2016, udskiftning af stophaner fra Henning Pedersen
til Ole S. Larsen.
Duus VVS
637.980 kr.
Aabybro VVS
759.580 kr.
Gjøl VVS
609.437 kr.

I prisen er der indeholdt gravearbejde udført af Granly Fjerritslev ( S.P. Jensen
)
Den billigste pris blev valgt.
Afblændet stik og nyt stik hos Mogens Uttrup.
Udskiftning af anboring ved Gjøl Kirke.
Udskiftning af hovedhane ved Limfjordsgade/Marken.
Limfjordsgade 71 og 97 måler nedtaget ( hydranter )
LER. Oplysninger om hvor vores ledninger ligger. Jacob passer denne opgave
mod et honorar.
Haldager Gartneri passer alle udvendige områder - det er vi godt tilfredse med
dyrene æder alle de træer, som er plantet.
Vandspil på Spidsanden 2. 1.000 kubikmeter. Gennemsnit af tre års forbrug +
300 kubikmeter.
Kursus i Silhorko og Kamstrup. Jacob, Jørn og Mogens deltager.
Messe i Aars: Jacob og Jørn deltager.
Generalforsamling i Danske Vandværker 2016. Jan, Jørn og Mogens deltager.
Vandværket passes til daglig af Aabybro Vandværk.
Serviceaftalen med brøndboreren er opsagt. Aabybro Vandværk udfører opgaven.
Skylning af hovedledningen på Lykkegårdsvej udført 25. maj 2016.
Magnetbehandling af vand. Kontraventiler/tilbageløbssikring. Vandrådet i Jammerbugt Kommune ( Peter Laursen ), brandhaner og målerdata omtalt.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2016.
Beretningen taget til efterretning.
Thorbjørn Jepsen havde spørgsmål til en tankbil som havde foretaget aflæspå hans jord. Thorbjørn Jepsen havde spørgsmål til vandprøverne.
3. Regnskab
Revisor Henning Pedersen gennemgik regnskabet i hovedtal. Regnskabet
godkendt.
Verner Skole ville vide, hvorfor det var blevet billigere at udskifte stophaner.
Mogens svarede, at der var udskiftet lidt færre og at det generelt var billigere.
4. Budget for 2017 og årene fremover
Revisor Henning Pedersen gennemgik budget 2017. Budget for 2017 blev
godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslag om etablering af en ringforbindelse med Aabybro Vand, Biersted Vand
og Gjøl. Målet er at forbedre forsyningen ( Forsyningssikkerheden ). Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at fremkomme med et mere konkret for-

slag.
6. Valg til bestyrelse
Genvalg til Mogens Poulsen og Jacob Bejlegaard. Nyvalg af Hans Jørgen
Pedersen.
Suppleanter: Thorbjørn Jepsen og Peter Laustsen valgt.
7. Eventuelt
Jørn Just refererede fra messen i Aars. Torben, Aabybro Vand orienterede om
arbejdet med Gjøl Vandværk og om vandrådets arbejde samt problematikken
omkring brandhanerne i Jammerbugt Kommune.
Formanden havde en gave fra vandværket til Jan Pedersen for arbejdet i
bestyrelsen. Jan havde valgt at stoppe, for at få mere tid til andre ting.
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