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Referat bestyrelsesmøde, den 15. januar 2019 
 
Deltagere: Steen, Evald, Jan, william (ref.) 
Afbud: Andreas (Norge) 
 
 
Pkt. 1. Økonomi/budget 2018-19 
Kassemesteren fremlagde økonomioversigtudvisende et overskud for 2018 på kr. 
9.919,- mod et budget på 8.600,- kr. 
Egenkapital ultimo 2018 245.703,- kr. 
Budget for 2019 udviser et overskud på 8.600,- kr. 
Regnskab som p.t. ikke var revideret blev godkendt af bestyrelsen 
Budget 22019 godkendt af bestyrelsen 
 
Pkt. 2 Takstblad 
Taksterne for 2019 foreslås uændrede. Bestyrelsen godkendte. Rebild kommune har 
ligeledes godkendt takstbladet. 
 
Pkt. 3 Aftale om tilslutning tabletbank  
Kassemesteren ønskede at kunne bruge sin I-pad til at følge økonomien i 
vandværket. Dette krævede en af bestyrelsen underskreven aftale. Aftale 
underskrevet. 
 
Pkt. 4 Persondataforordning 
Kassemesteren havde tilegnet sig teksten til persondatabehandling hos et andet 
vandværk, og havde efter mindre rettelser udarbejdet en beskrivelse for Gerding 
Vandværk I/S. Er lagt på Byens hjemmeside. 
 
Pkt. 5 Orientering om driften 
Fungerende driftsleder orienterede om diverse fejl, som i årets løb var udbedret på 
vandværket. En stor del af ”maskinellet” var udskiftet eller repareret. 
Der udspandt sig en drøftelse omkring registrering af vandledninger og deres 
placering. Vandværket har kun ældre tegninger samt diverse tilføjelser som er 
opmålt ved rørsprængninger etc.  
Bestyrelsen besluttede at igangsætte digital registrering af ledningerne. Et lovkrav 
som vil gælde fra 2023. 
Drøftelse af forsyningssikkerheden ved nedbrud på værket. Beredskabsplan kan 
ses på Byens hjemmeside. 
 
Pkt. 6. Orientering om BNBO, (Boringsnære beskyttelsesområder),  
Det er ved lov blevet pålagt at der i en radius af 50 meter ikke må anvendes 
sprøjtemidler, eller andre former for forureningsfare. 
Det blev drøftet om man skulle sikre Gerding vandværks BNBO ved evt. at købe 
arealet. Dette ønskede ingen i bestyrelsen. 
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Pkt. 7 Indsatsområder 
Gerding Vandværks indvindingsområde er et af de største områder i kommunen. 
 
Pkt. 8 Orientering om vandsamarbejde 
Kassemesteren deltager i et gruppearbejde sammensat af to kommunale 
medarbejdere samt repræsentanter for Aarestrup, Støvring, Terndrup, Guldbæk, 
Rebild Skovhuse og Gerding Vandværker. 
Arbejdet går ud ved solidarisk optræden, at sikre grundvandet og vandforsyningen, 
herunder sikre grundvandsbeskyttelse af indvindingsområder. 
 
Forsøge at etablere et driftssamarbejde mellem vandværkerne.  
 
11. Ændring af selskabsform 
Ved sidste generalforsamling gav de fremmødte tilslutning til at ændre 
selskabsformen fra I/S til et A.M.B.A.  
Kassemesteren havde udarbejdet et forslag til vedtægter som efter bestyrelsens 
hurtige gennemsyn vil blive fremlagt på førstkommende generalforsamling. 
 
12. Generalforsamling 
Bestyrelsen satser på at afvikle generalforsamlingen den 12. februar 2019 kl. 19.00 
Bylauget er spurgt om de vil følge trop. 
På valg er Evald (ønsker ikke genvalg) og Andreas. 
  
Bestyrelsesmødet sluttede med velfortjent men tørt stjerneskud men dejlig rislende 
vin. Sekretæren og kassemesteren vandt overlegent og forventet i pool. 
 
 
 
Referat udarbejdet af WB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


