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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen har udpeget Caspar Bartholin, som blev enstemmigt valgt. Caspar takkede for valget
og bemærkede, at generalforsamlingen er indvarslet korrekt. Der er ikke indkommet yderligere
punkter til dagsordenen. Herefter præsenterede den siddende bestyrelse sig selv.
2. Beretning om det forløbende år
Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbende år. Den skriftlige beretning samt de viste slides
kan findes på vandværkets hjemmeside.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge for
bestyrelsen
Kopier af regnskabet var om delt til de fremmødte andelshavere og vil blive lagt på GV’s
hjemmeside.
Erik orienterede om regnskabet og om skiftet i regnskabsprincip, som en følge af den uretmæssige
opkrævning af bidraget til nødforbindelsen, da biddraget ved en fejl ikke er fremgået af
takstbladet, men kun i budget og regnskaber.
Den aktuelle usikkerhed i omverdenen betyder at der er usikkerhed i forhold til de budgetterede
udgifter for 2022, herunder primært udgiften til el.
Bestyrelsen har valgt at indsætte en million på GV’s skattekonto, bl.a. for at nedbringe udgiften til
negative renter.

Christen spurgte til om posten ”Reparation og vedligeholdelse anlæg” kunne flyttes til noter og
uddybes. Erik svarede at det var muligt og at posten primært er reparationer. Der har været et
markant fald fra 2020 til 2021 på denne post.
Det reviderede regnskab blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
4. Behandling af indkommende forslag
Dirigenten fastslog at der ikke var indkommet yderligere forslag, end de forslag der fremgår af
indkaldelsen.
4.1. Forslag til nye vedtægter
Christian gennemgik de forslåede vedtægtsændringer, samt de ændringsforslag der fremkom på
den ekstraordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
4.2 Bemyndigelse til optagelse af lån
Erik gennemgik baggrunden for ønsket om optagelse af lån. Det er hovedsageligt nødvendigt for at
finansiere 3 større opgaver:
- Ledningsføring ad Gadeledsvej for at sikre et nødvendigt flow i nødforsyningen
- Ledningsrenovering på Skovlyet
- Udskiftning af vandmålere, der er ved at være udtjente og ønsket om elektronisk
aflæsning.
Der foreligger et lånetilbud på 3,5 mio. kr. fra den nuværende bankforbindelse og der indhentes et
kontroltilbud. Bestyrelsen har ansøgt om kommunalgaranti, hvilket vil reducere
renteomkostningerne. Lånet afvikles over en 10-årig periode og det medfører at der opkræves et
ekstraordinært årligt bidrag pr. husstand på 1.250,- kr. incl. moms.
Guy spurgte til rørene/ledningsnettet og om der er en udskiftningsplan. Bestyrelsen orienterede
om det efterslæb som der i renoveringen af ledningsnettet og behovet for en egentlig
renoveringsplan og orienterede om det igangværende arbejde med en udskiftningsplan for
ledningsnettet i Gadevang.
Christen spurgte til udgiften for renoveringen af ledningsnettet på Skovlyet og om bestyrelsens
overslag på 800.000,- kr. Bestyrelsen forklarede vanskelighederne ved at udarbejde overslag, dels
før at der foreligger en låneaftale og dels på baggrund af usikkerheden om priser på materialer
mv.
Jens spurgte ind til lånoptagning og evt. skift af bank. Bestyrelsen uddybede omkring lånetilbud og
undersøgelse af alternativer. Et alternativt lånetilbud vil højst sandsynligt forudsætte et skifte i
GV’s samlede bankforretninger.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at optage lån med en maksimal ramme på 4
mio. kr.

4.3 Forslag til takstblad
Baggrunden for forslaget blev gennemgået. Det er ønsket om at give andelshaverne lejlighed til at
tage stilling til økonomien i opkrævningen for det kommende år. Det vil ligeledes give en naturlig
linje i økonomien: Regnskab, budget og effektuering af budgettet. Det blev understreget, at en
egentlig godkendelse af takstbladet foretages af kommunen sidst på året.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
4.4. Andre indkommende forslag
Der var ikke indkommet andre forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Martin og Mia er på valg og er villige til genvalg. Begge opnåede genvalg.
Christian ønskede at udtræde af bestyrelsen i utide, grundet privat arbejdspres. Der skulle således
vælges to suppleanter på årets generalforsamling. Der meldte sig to kandidater:
- Brian Bredal Kristensen, Gadeledesvej 60
- Rasmus Melin Graasbyll, Skovkjæret 5
Begge blev valgt ind som suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen er således fuldtallig og vil
konstituere sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Casper Bartolin og Lars Olsen var villige til at fortsætte som interne revisorer.
Der blev ikke valgt en intern revisorsuppleant, da der ikke var opstillere.
7. Eventuelt
Der blev spurgt ind til spørgsmålet om en evt. lukningen af vandværk og økonomien heri. Jens
spurgte om investeringerne i den nye boring så var tabt. En lukning af Gadevang Vandværk som
vandværk og overgang til at være et distributionsselskab er en proces der vil strække sig over flere
år. Der vil være mange aspekter der skal undersøges og godkendes. Den ”nye” boring vil derfor
fortsat levere den største del af vandet til Gadevang i nærmeste fremtid.
Jens spurgte til vandkvaliteten ved et evt. overgang forsyning med vand fra HF, da der er mange
der syntes at vi har godt vand i Gadevang. Bestyrelsen forklarede at vankvalitet skal måles på flere
parameter. Objektivt er vandet i Gadevang ikke det bedste, da der er nedbrydningsrester i den ene
boring og at vandet fra den nye boring giver udfordringer i forhold til vandbehandlingen på
værket. Hillerød forsyning indvinder en større mængde vand og er pålagt at måle for flere
fremmedstoffer i vandet, så her er der sikkerhed for en høj vandkvalitet. Smagen af vandet er en
sensorisk parameter og vi er mange der er glade for vandet i dag. Bestyrelsen tvivler dog på, at der
er den store smagsmæssige forskel i forholdet til vandet fra HF.

Mia orienterede om beskyttelse af boringer, beskyttelseszoner og evt. køb af indvindingsarealer,
som ikke er meget relevant for GV. Derimod er Gadevang Vandværk af kommunen blevet pålagt at
deltage/udfører kampagne for at ophører med anvendelse af pesticider i private haver.
Kim orienterede om spørgsmålet omkring ansvar for vedligehold af nettes hovedledninger,
stikledninger og jordledninger. Jordledninger er den enkelte andelshavers ansvar. Martin
supplerede med at skitsere samme problemer vedrørende ansvarsdelingen ved stophaner.
Bestyrelsen takkede de fremmødte for deres deltagelse og støtte til arbejdet med vores fælles
vandforsyning.
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