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Vandværk  
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                    Revisor: Jannie 
                    Andelshavere:   8 stk. 
1. 
Arne Clausen blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidig indkaldt. 
Herefter blev ordet givet til formand Allan Møllgaard til aflæggelse af årets 
beretning. 
 
2. 
Allan bød velkommen til Gørding Vandværks årlige generalforsamling. 

 
Hovedaktiviteter for Gørding vandværk.  

Formålet med at drive vandværket er at overholde forsyningsloven, sikre at vandkvaliteten er god og 

mængden er tilstrækkelig. Holde driftsomkostningerne nede og henlægge til fornyelser samt at varetage 

forbrugernes spørgsmål.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.  

Gørding Vandværk har i 2019 fremstillet 161.241 m³ vand,  

modtaget 79.334 m³ fra Bjøvlund.  

Faktureret 238.194 m³,  

brugt til skyllevand efter måler 2.253 m³,  

dette giver os ca. 0,9 % i vandspild. Hvilket er superflot.  

Kvaliteten af det udpumpede vand er generelt god. PH-værdien og vandets hårdhedsgrad ved seneste 

målinger udgør henholdsvis PH 7,5 og hårdheden 12. Så vandkvaliteten opfylder miljøkontrollens krav.  

Der har været seks tilslutning i 2019, og der er frakoblet 1. Dermed er nu i alt 898 forbruger tilsluttet 

Gørding Vandværk.  

Der fortsættes stadig med afværgeboringen, pga. af tidlig benzenforureningen. Boringen har været sat 

ned i kapacitet men det har så vist sig at koncentrationen bliver forhøjet. Den skulle oprindeligt have 

været taget ud af drift i 2019 men bliver fortsat, indtil nu er der ingen dato. Der vil løbende blive taget 

analyser for at kontrollerer koncentrationen. De sidste målinger viser dog at boringen er egnet som 

drikkevand.  

Årets resultat efter henlæggelser er på 0 kr.  
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Der blev tidligt i året 2018 og fortsat ind 2019 indledt en dialog med Jernved Vandværk som desværre 

har en forurening med sprøjtegift. De er derfor nødsaget til at finde alternativer. Jernved har kul-filter på 

som midlertidig løsning. Esbjerg er ved at få en afklaring på dette og vil gerne have åbnet denne dialog 

igen. Vi har i bestyrelsen fremlagt vores side af sagen og priser samt aftaler på et møde med teknik og 

miljø. Vi fik lavet priser på tilslutning og overtagelse af Jernved i sin tid. Som det er nu, har de 1 år 

tilbage på dispensation og skal finde alternativer. Hvis vi i Gørding skal med, er det med ændret priser. 

Vi er selvfølgeligt klar til at bidrage og hjælpe.  

Vores lille vandværk er i 2019 også berørt af regler om hygiejne. Dette er helt naturligt da vi er en 

fødevarevirksomhed. Det er en foranstaltning som vi skal tage vare på i form af kvalitetskontrol og 

rengøringsprogrammer. Vi vil samme med vandværkspasser lave et kontrol skemaet.  

Vi har stadig SMS varsling til borger om planlagte afbrydelser af vandet. Denne har heldigvis kun været 

brugt 1 gange i 2019. Alle kan frit tilmelde sig og få besked ved planlagte driftsstop. Vi har i 2019 haft 

dialogen i bestyrelsen om vandpriser, mest til vores storforbruger. Så længe vi ikke laver overskud kan 

vi ikke nedsætte vores vandpris på nuværende tidspunkt. Men hvis vi ser på nærmeste fremtid, er vi 

langt med investeringer og renovering af vores ledningsnet. Samt med et vandspild på under 1 %. Så 

dette er et punkt vi tager op igen på bestyrelsesmøder i 2020.  

2019 blev året hvor vi satte de 2 rustfri rentvandstanke i drift. De står i den nye bygning ved siden af 

vandværket. Vi har derved fremtidssikret vores vandværk.  

På baggrund af de forureninger vi har set rundt omkring ved andre vandværker, hvor der opstår 

problemer med nedstøbte betontanke, blev det besluttet i 2018 at købe og opsætte de nye rustfrie 

rentvandstanke. Dette er for at sikre kvaliteten af vores vand i fremtiden. Vi har dog betontanken 

samtidig, men vi har fået den mulighed at kunne lukke den af hvis det bliver nødvendigt. Forventet 

budget pris er på 1.250.000,00,-. Er dog ikke helt overholdt. Vi har udover brugt penge på udearealet så 

værket også er flot udadtil. Lørdag d. 28. september 2019 blev vores nye tanke så fremvist for byens 

borger. Dørene blev åbnet i et fælles arengement for hele byen. Det var helt vildt så mange interesserede 

som kom forbi vores vandværk. Jeg og bestyrelsen havde ikke regnet med så stort fremmøde.  

2020 er med fokus på vores afledte spildevand. Det udgør en post på ca. 100.000, - årligt. Vi vil arbejde 

med andre alternativer som kan nedsætte vores afledning eller måske helt fjerne det. Der findes flere 

forskellige løsninger så som nedsivning / faskine eller bortskaffelse. Der blev i januar holdt et 

dialogmøde med teknik og miljø og vi er allerede godt i gang med at finde muligheder. En mulighed 

kunne være.! Vi har i dag en beholder/tank hvor vi opsamler slam fra skyldepumpe. Denne får vi tømt 

efter behov via bundfældning. Vi vil gerne have lov til at bruge denne og lede overfladevandet væk 

uden om kloak. Måske i faskine eller overfladebassin.  

Vi har i samme dialogmøde med teknik og miljø haft en ny boring på tale. Igen for at sikre vores 

driftssikkerhed. Vi skal altid have godt og rent vand. Vi tage det op på kommende bestyrelsesmøde 

hvorvidt vi skal lave en prøv eller måske en prøveboring.  

Vi vil i 2020 opgraderer vores aflæsningsudstyr til måler. Det skal gøre at vi nemmer kan udlæse data 

og minimerer fejl.  

I 2020 vil vi også forsøge at finde alternativer til vores filtermateriale.  

Vi skal have indkøbt en ny robot. Denne vi har kan desværre ikke mere. Vi har fået en rigtig fin 

byttepris på en ny til 16.000, -  

Vi har haft tilsyn på vores vandværk. Dette er noget som skal udføres iht. vandforsyningsloven. Der er 

forbindelse med tilsynet lavet en gennemgang på vandkvalitet, boringer, analyseresultater, 

kvalitetsstyring og hygiejneregler. Ingen yderligt bemærkninger fundet.  
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Efter vi sidste år opkrævede for 14 mdr., er vi tilbage igen til 12 mdr. og følger regnskabsåret. Vi har 

tilpasset vores takstblad med 1 aconto til d. 10 og ikke d. 20. januar. Dette har vi ændret for at tilpasse 

den punktafgift som vi skal betale d. 15 januar. Og betyder at vi ikke behøver at trække på kassekredit i 

5 dage.  

Vi fortsætter med renoveringen af ledningsnettet. I 2020 bliver det så Nørregade fra brugsen og til 

banen. Indtil videre.  

Derudover laves ny udstykning i 2020 ved siden af Åbrinken. Der forventes at blive 27 grunde og 1 

storparcel.  

Prisen på vand fra Bjøvlund er prissat til 2,03,-/ m³  

Dette er samme pris som sidste år.  

Vi har i 2020 fastholdt vandprisen pr. m3 til 4,50 kr. og miljøafgiften er fast 6,37 kr. (statsafgift)  

Iht. Loven skal vi som selskab køre efter ”hvil i sig selv” princippet, hvilket betyder, at der ikke må 

være over- eller underskud i værket. Som bestyrelse skal vi lave en opgørelse at værdien på vores værk 

og ledninger, dertil også investeringsplaner for de næste 10 år frem. Så vi går igen et spændende år i 

møde.  

Ellers forventer vi i bestyrelsen et tilfredsstillende resultat i det kommende regnskabsår.  

Så skal der være en stor tak til de fremmødte, bogholder, bestyrelsen samt suppleanter, revisorerne og 

vandværkspasser for godt samarbejde 

 

3. 

Jannie fra revisor Jørn M. Schmidt fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 

Der blev spurgt til vandpriser for storforbrugere om de kan sænkes. 

I Holsted giver de kr. 3,50 for forbrug op til 1500 m3. 

Herefter kr. 2,50 for forbrug over 1500 m3. 

Det er noteret i bestyrelsen. 

 

 

4. 

Jannie fra revisor Jørn M. Schmidt fremlagde budgetforslaget for 2020, der blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 

5. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

6. 

Bestyrelsen:         Vagn, Susanne og Erik blev genvalgt. 

Suppleanter:         Jesper Bennedsen og Jesper Egegaard blev valgt 
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7. 

Statsaut. revisor:  Jannie M. Hansen fra Jørn M. Schmidt blev genvalgt.  

Interne revisor:     Laila Miené og Jette Lehmann blev genvalgt. 

 

 

8. 

 

Fra formanden lød der en tak til de fremmødte. 

Herefter takkede ordstyrer for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 


