
gershej Strands Vandvcerfijfr. m.6.a. 
v/John (Bendtsen, Spurvevej 10, Qershoj, 4070 Kjrfie JlyCRnge 

Referat af qeneralforsamling i Gershe j St rands Vandvaerk amba den 9. april 2016. 

1. Valg af diriqent. 
Flemming Koch blev valgt. 

2. Bes tv re lsens beretninq. 
John Bendtsen fremlagde beretning, som blev godkendt. 

3. Revideret reqnskab for 2015 forelaeqqes til qodkendelse. 
J a n Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

4. Budget for 2017 forelaegges til qodkendelse. 
J a n Nielsen fremlagde budgettet for 2017. 

Der blev spurgt til bestyre lsens honorarer igennem arene. De er sa ledes : 

Grundeierforeninq 2003 2007 2013 2016 

Formand 6.000 6.000 7.500 11.000 
K a s s e r e r 6.000 6.000 6.000 10.000 
Sekretaer 2.500 3.000 3.000 6.000 

Vandvaerk 2003 2010 2011 2016 
Formand 6.000 8.500 11.000 16.000 
K a s s e r e r 10.000 10.000 10.000 14.000 
Sekretaer 3.000 3.000 3.000 6.000 

Budgettet blev godkendt. 

5. Fors laq til takstblad forelaeqqes. 
Driftsbidrag 2017 

Ex. Moms Incl moms 
F as t bidrag 626,45 Kr 783,07 Kr. 
Vandafgifter pr. m3 12,86 Ki 16,07 Kr. 

Genabningsgebyret er for tsat kr. 7.500,- + palobende omkostninger. 

P a foresporgsel fra Peter Colding, kunne J a n Nielsen oplyse, at takstbladet er sendt til 
godkendelse i kommunen. 

6. Va lg af 1 medlem til bestyre lsen, if. § 10. 
Tommy M. Nielsen blev genvalgt. 



7. Va lg af 2 suppleanter. 
Henrik B o e s e n blev genvalgt, og i stedet for David Mikkelsen, der ikke onsker genvalg, 
blev Al lan Edl ich valgt. 

8. Va lg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
F lemming Koch og Bendt Olsen blev genvalgt som revisorer. I stedet for Er ik J e n s e n , der 
ikke var tilstede, blev Peter Colding valgt som revisorsuppleant. 

9. Behandl ing af indkomne forslag. 
Peter Colding har sendt folgende: 
" J e g vil gerne foresla, at budget for 2017 udformes sa ledes at indtaegtsfordelingen mellem 
den variable afgift og fast bidrag er i forholdet 60/40, sa ledes at det i hojere grad afspej ler 
princip for brugerbetaling, samt at der er et storre incitament til vandforbrug besparelser." 

Forslaget blev droftet, hvilket resulterede i en afstemning, om vi ska l fortsaette med en 
indtsegtsfordeling pa 50/50, eller det skal aendres til 60/40. Det indkomne forslag blev 
nedstemt, og vi fortsaetter med en fordeling pa 50/50. 

Flemming Koch takkede forsamlingen for god ro og orden, og John Bendtsen takkede 
Flemming Koch for god ledelse. 

Gersho j , den 9. april 2016. ^ — 

Eventuelt . 
Intet. 

Grethe Larson 
sekretaer dirigent 



Gershoj Strands Vandvaerk 
v/John Bendtsen, Spurvevej 10, Gershaj, 4070 Kirke Hyllinge 

Generalforsamling 
L0rdag d. 9-4-2016 

Formandens beretning 2015 /2016 

Siden Flemming Klarskov ombyggede vandvaerket har det k0rt godt. Kvaliteten af vort vand 
ligge paent inden for lovgivningens krav. 

Det er belvet et logkrav at vandvaerket skal forsikres mod lynnedslag og kraftudladninger 
(Transient beskyttelse) dette arbejde blev afsluttet d. 15-10-2015. 

Der er udskiftet en stophane p i Spurvevej 10 og der har vaeret vandbrud pa 
Strandagervaenge. 

Der har vaeret mistanke om vandlaekage af halvstort vo lumen. Laekages0gning og et 
midnatsophold pa vandvaerket viste at det var en laekage af minimal betydning. Heldigvis 
da. 

Bestyrelsen 0nsker alle en god sommer. 


