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Ordinær generalforsamling  

Mandag den 25 marts 2019 kl. 19:00 

I Gosmer forsamlingshus. 

 
 

 

Dagsorden ifølge vedtægter 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning for 2018 

 

3. Sammenlægning af Gosmer-Halling, Fensten og Over Randlev vandværker 

 

4. Gebyr for, for sen indberetning af selvaflæsning 

 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

 

6. Budget for 2019 fremlægges til godkendelse 

 

7. Godkendelse af takstblad 

 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 På valg er: Niels Bo Nielsen (Halling) 

  Jens Gammelgaard (Gosmer) 

  Ole Kristensen (Gosmer) 

 

9.  Valg af suppleanter 

 

 På valg er: Allan Gammelgaard ( Gosmer) 

  Ib Kildehøj (Halling) 

 

10. Evt. 
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Tilstede:  

Ib Kildehøj, Agnete Munk, Bjarne Simonsen, Niels Pytlich, Svend Nielsen,  

Ole Lodsgaard Pedersen, Allan Gammelgaard, Jens Gammelgaard, Niels Bo Nielsen, Ole 

Kristensen, Vagn Rye, Ib Asp (referent) 

 

 

1.   Valg af dirigent 

Dirigent:  Ib Kildehøj 

Referent: Ib Asp 

 

2.    Formandens beretning for 2018 

Det har været et forholdsvis rodet år. Vandværket kører stabilt. 

Vandværket er blevet ombygget. Det fungerer nu kun, som en fordelings central. 

Der er afgange til Smederup, Gosmer nord, Gosmer syd, Halling og Fensten Vandværk, 

som kan lukkes separat. Lige før ombygningen opdagede smeden, at der var en plast 

ledning der var revnet. Okkertanken foran Vandværket er fjernet. Vi har i GH-vandværk 

valgt at beholde vandværksbygningen, medens Over Randlev vandværk har valgt helt at 

fjerne bygningen. Fensten vandværk fungerer stadig som et supplement til Kildepladsen. 

Rørene på den gamle indvindingsgrund er lagt om, så de nu følger vejen. Boringerne skal 

sløjfes. Lodsejeren med tilstødende mark Gustav Wetche få lov at dyrke grunden mod at 

rydde op. 

Kildepladsen har et 25 årigt lån på 0,3%, hvilket giver et afdrag på kr. 96.000 pr. år. 

De 3 vandværker har lavet én samlet forsikring. Der er ekstern overvågning på 

Kildepladsen. Der tilsendes en rapport over forbruget hver måned. Udgifterne til 

vandprøver stiger fordi der skal testes for flere pesticider. 

GHV bruger 45.700 m3, FV 41.000 m3 og ORV 11.500 m3 vand pr. år. 

Kildepladsen leverer 75.000 m3, FV resten. 

Folketinget har vedtaget at der skal laves BNBO. Det gælder måske også omkring FV. 

Hvis det bliver tilfældet, lukkes FV. og der laves en ny boring på Kildepladsen. I så fald 

skal der købes 3,1 Hektar jord omkring Kildepladsen. 

Der arbejdes på at sammenlægge de 3 VV pr. 1 januar 2020. 

 

NP: Skal GHV købe jorden? 

JG: Ja det skal vi, Udgiften er samlet på ca. 650.000 kr. + 200.000 til en ny boring. 

 Det er under overvejelse fra kommunekredit at tilbyde et 40 årigt lån til BNBO. 

IK: Opkøb af jor ser på ekspropriations lignende vilkår, så der er mulighed for at købe  

noget andet jord. 

JG: Der er bare lige det problem at VV ikke må eje så meget jord. Det ses der på politisk. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

3. Sammenlægning af Gosmer-Halling, Fensten og Over Randlev vandværker 

 

Ifølge vedtægterne skal 2/3 af forbrugerne stemme for en opløsning og sammenlægning 

af GHV. Vi var 13 forbrugere representeret på GF. Det betyder at der skal indkaldes til en 

ny generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan stemme forslaget igennem. 
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Både GHV og ORV er udelukkende fordelingshuse. Alle forsikringer og prøver er 

sammenlagt i Kildepladsen. 

SN spørger til vedtægterne i de 3 VV. De er ikke helt ens. Der er lidt forskel på priser og 

på hvor tit der sendes opkrævning ud. Det vil blive nødvendig med en vis tilpasning. 

Ole spørger til ledningsnettets kvalitet. JG svarer at det hovedsagelig er nyere plast 

ledninger der ligger. GHV’s ledningsnet, medens FV har flere meter. 

Der skal ”gåes i store sko” ved en sådan sammenlægning. Vi bruger Danske Vandværker 

til hjælp med det praktiske ved sammenlægningen. 

NP giver udtryg for at det er godt at en sammenlægning er på vej. Niels var med da 

Gosmer og Halling VV blev lagt sammen. Han spørger om GHV har tinglyst sine 

ledninger, som FV har. Vi har i GHV valgt ikke at få tinglyst vores ledningsnet. Vi har 

digitale tegninger. 

IK oplyser, at selskabsformen ændres fra et IS til et AMBA. Det betyder at den enkelte 

forbruger ikke hæfter for hele vandværket. Der bliver 300 forbrugere i et nyt vandværk. 

 

Herefter vedtages forslaget. 

Der indkaldes til ekstraordinær general forsamling onsdag d. 17 april 2019 kl: 19:00 i 

Gosmer Forsamlingshus. 

 

 

4. Gebyr for, for sen indberetning af selvaflæsning 

 

NBN foreslår at der skal indføres et gebyr for, for sen indberetning af vandforbrug. 

Han har kunnet konstatere at der er 18 ud af 95 forbrugere der ikke har oplyst deres 

forbrug. Gebyret skal udløses sammen med 2. rykker. Gebyret skal være på 300 kr. 

Lidt snak om gebyrets størrelse. Bestyrelsen skal evt. ud og true med lukning. 

Der forsøges med 300 kr. og der evalueres løbende. Ved lukning er der et åbnings gebyr 

på kr. 1.000 plus smederegning for arbejdet. 

 

Det vedtages, at 2. rykker, for, for sen aflæsning af vandforbrug, samtidig udløser et 

gebyr på Kr. 300. 

 

 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

 

Der er et lidt ringere salg pga. at opkrævningerne var en måned tidligere sidste år. 

Pga. de mange reparationer ender året med et underskud på kr. 22.000. 

Revisor honorarets størrelse er pga. manglende faktura fra tidligere år. 

 

Der diskuteres hvad de 3 VV bidrager med ved en fusion. SAM giver kr. 3.000 i indtægt 

for at aflæse vand og videregive oplysninger om forbrug til kommunen. 

 

Regnskabet godkendt 

 

 

6. Budget for 2019 fremlægges til godkendelse 

 

Budgetter er fremskrevet.  
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Budgettet godkendt 

 

 

7. Godkendelse af takstblad 

 

Det er samme priser som sidste år. 

Takstbladet rettes så det netop vedtaget gebyr er med 

 

Takstbladet med rettelse vedtages. 

 

 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 På valg er: Niels Bo Nielsen (Halling) 

  Jens Gammelgaard (Gosmer) 

  Ole Kristensen (Gosmer) 

 

Alle genvælges 

 

 

9.  Valg af suppleanter 

 

 På valg er: Allan Gammelgaard ( Gosmer) 

  Ib Kildehøj (Halling) 

 

 Alle genvælges 

 

 

10. Evt. 

 

 Der var ikke noget under evt. 

 


