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Guderup-Stevning Vandværk Amba`s generalforsamling den 22. marts 2016. 

 

Dagsorden og referat. 

1. Valg af dirigent: Frede Jensen. 

2. Valg af stemmetællere: ingen valgt. 

3. Bestyrelsens beretning:  

Efter generalforsamling 2015 konstituerede bestyrelsen sig:  

Finn Pedersen: Formand 

Sven-Erik Vad: Kasserer 

Hans J Jørgensen: Næstformand 

Mia B Bækdal    

Torben Tang 

Viggo Hansen 

Jes E Matthiesen 

Daniel Hellesø 

Helge Mathiesen  

Udpumpet vand i 2015   251.146m³ 

Afregnet vand 2015   237.219m³ 

Hvilket giver et spild på 13.927m³ som svarer til 5,8 % 

Incl. Stevning: udpumpet 49.815 

Afregnet 44.036  

Spild på 5.779 svare til 11,4 % 

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. 
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Der er stadig nogle vågne andelshavere som lægger mærke til unormale forhold og gør os 

opmærksom på det, der er rigtig flot.  

Måleren til Stevning er måske placeret forkert, dette skal undersøges nærmere, der skal 

måske laves målerbrønd som tager en del af byen. 

Vi har problemer med at overholde kravende for Ammonium ved afgang værk, men der er 

endnu ikke konstateret overskridelse i ledningsnettet, vi har planlagt udskiftning af det 

øverste lag filter materiale til noget som har en større overflade, dette burde løse 

problemet. 

Vi har efterset vores hovedstophaner samt monteret nogle nye, dette gør at en evt. 

afspærringen kan deles op i mindre områder.  

Kloakeringen af Bakken, Kirkevej, Møllevej, Hvedetoften, Bygtoften, Rugtoften og 

Havretoften går ”rimeligt” der har været mange kiksere. 

Det skyldes, at vores ledningsregistreringer ikke er gode nok. 

Det bliver der løbende rettet op på af Lars Lorenzen, og det tager meget tid. 

Der har været udgifter til entreprenører og vores smed for reparation, men ikke i forhold til 

den seneste kloakering af Møllebakken. 

Vi forsøger at varesko i så tidligt som det nu er muligt, et nyt tiltag er, at der kan leveres vand 

på 5L dunke som nødforsyning. 

Vi starter op med udskiftning af målere til en type, som er med fjernaflæsning. 

Hele udskiftningen vil vare 3 år, inden vi er hele vejen rundt. 

Det går rigtig fint med at får Lars Lorenzen ind i drift og vedligeholdelse af værket, det er en 

stor hjælp i dagligdagen, og vi har ingen udgifter til rengøring, og den daglige tilsyn bliver 

lavet, det er beroligende at vide ”der er andre der kan afløse”   

 

Der har været stiftende generalforsamling i foreningen ”VANDSAMARBEJDET” i Sønderborg 

Kommune, dette er en forening, som skal varetage fordelingen af udgifter til beskyttelse af 

drikkevands ressourcer i Sønderborg kommune. 

Vi forpligtiger os til at hensætte følgende beløb af afregnet m3 

På en konto i eget regi.  

0,28kr/m3 i 2016-17  
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0,48kr/m3 i 2018-20 

0,67kr/m3 i 2021 

Dette vil ikke medføre en prisstigning fordi der falder en ledningsafgift til staten væk som 

svarer til det beløb som indbetales. 

Der er problemer med afvanding af grunden på Bakken 35, hvor det gamle værk har været, vi 

arbejder på en permanent løsning. 

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

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet udviser et overskud 

på 703.041kr.før afskrivninger og -457.220 kr. efter afskrivninger.  Balancen udgør 

23.995.612 kr. og egenkapitalen er herefter 23.444.950 kr.  Regnskabet godkendt. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år. Budgettet udviser et overskud på 540.000 

kr. før afskrivninger og – 660.000 kr. efter afskrivninger med en uændret vandpris. 

6. Vedtægtsændring og behandling. Forslaget om godkendelse af vedtægtsændring blev 

énstemmigt vedtaget. Bestyrelsen består efterfølgende af 7 medlemmer.  

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er:  

Finn Pedersen – genvalgt 

Helge Mathiesen – genvalgt 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen: 

Ulf Nørulf – genvalgt 

9. Valg af 2 revisorer: 

Finn Vohs – genvalgt 

Jørgen Maron – genvalgt  

10. Valg af 1 revisorsuppleant: 

Henrik Jørgensen – genvalgt 

11. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget 

12. Eventuelt: Vandselskaberne Sønderborg Kommune har godkendt at indbetale 0,28 kr. til en 

fælles vandfond. Bjarne Petersen ønskede en afklaring af, at bi målere kunne udskiftes til 

elektroniske målere til samme pris som vandværket har givet. Det blev godkendt, således 

at måleren kan købes til vandværkets pris, og installationen skulle betales af forbrugeren. 

 

 

Sign. 16.04.16 

Dirigent Frede Jensen – sign. Frede Jensen 

 

Bestyrelsen Finn Pedersen – sign. Finn Pedersen 

  Hans Jørgen Jørgensen (afbud) udtrådt af bestyrelsen 
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  Sven-Erik Vad - sign. Sven-Erik Vad 

  Torben Tang – Torben Tang 

  Mia B Bækdal (afbud) fraflyttet og udtrådt af bestyrelsen 

  Jes E Matthiesen – sign. Jes E. Matthiesen 

  Viggo Hansen 

  Helge Mathiesen - sig. Helge Mathiesen 

  Daniel Hellesøe - sign. Daniel Hellesøe 

 


