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Forbrugervalg
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Bekendtgørelse af forbrugervalg (april/maj):

Pressemeddelelse om forbrugervalg 2017 og muligheden for at stille op som kandidat.

Tekst på Facebook og hjemmeside om valget og hvordan man stiller op til 

forbrugervalget.

Annonce i Ugeavisen om valget og mulighed for opstilling. Annoncen henviser til GVS’ 

hjemmeside for yderligere information.

Forslag til mailtekst om forbrugervalget sendes til alle lokale grundejerforeninger –

Kundeforums medlemmer inddrages i processen.

GVS nyhedsbrev om valget - blandt andet interview med formand og de to nuværende 

repræsentanter i bestyrelsen om deres erfaringer omkring forbrugervalgte medlemmer, 

og hvordan man kan få indflydelse som kundevalgt medlem af bestyrelsen.

Infotekst om Forbrugervalg 2017 fremgår af regningen, som GVS udsender til kunderne 

i perioden.

Kort tekst om Forbrugervalget indsættes i alle medarbejderes autosignatur i perioden 

samt i autoreply.

De kandidater, der melder sig til at opstille, skal i forbindelse med opstillingen levere foto 

og skrive kort om sig selv og evt. mærkesager. 
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Forbrugervalg
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Valgperioden (juli – september)

Udarbejdelse af kort tekst i forbindelse med elektronisk valghandling.

Pressemeddelelse med navne på de opstillede kandidater og deres mærkesager 

udsendes til lokalpressen.

Annonce med kandidater køres to gange i perioden i Ugeavisen med opfordring til at 

stemme. Den ene gang køres annoncen i forbindelse med invitation til borgermøde i 

september, hvor det vil være muligt at møde kandidaterne.

Tekst og fotos af kandidaterne lægges på hjemmesiden og Facebook.

Der lægges løbende tekster på Facebook i valgperioden med opfordringer om at stille 

op til og være med i valget.

Kort tekst ud til lokalredaktionerne om at valget er i gang - opfordring til at stemme –

udsendes evt. to gange til lokalredaktionerne.

Pressemeddelelse om kommende borgermøde i september udsendes.

Invitation til borgermøde udsendes til grundejerforeningernes formænd til 

maildistribution. Invitationen lægges også på hjemmesiden og Facebook.
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Forbrugervalg
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Efter afstemningsperiodens afslutning (oktober/november):

Valgresultatet offentliggøres på hjemmeside og Facebook

Pressemeddelelse udsendes om valgresultatet

Mail ud til alle grundejerforeningerne

Budget

Omkostningen til at afholde elektronisk valg forventes at blive ca. 15.000 kr. Flere 

forsyninger går sammen for at forhandle den bedste pris. Kommunikationsaktiviteterne 

ca. 40.000 kr. 

Pressemeddelelse om Forbrugervalg 2017 3.500 kr. 

Diverse info-tekster om valget til hjemmeside og Facebook i perioden        6.500 kr. 

Mails til grundejerforeningerne og tilhørende tekster 3.300 kr. 

GVS Nyhedsbrev om Forbrugervalg 2017 7.500 kr. 

Evt. bistand omkring tekster om kandidaterne 2.500 kr. 

Pressemeddelelse om kandidaterne 3.500 kr. 

Pressemeddelelse og invitation til borgermøde 3.500 kr. 

Diverse annoncetekster og layoutjusteringer 5.000 kr. 

Pressemeddelelse om de valgte kandidater og suppleanter 3.500 kr.
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Valgregulativ og vedtægter
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Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Det indstilles til, at § 8.6. ændres til følgende tekst:

Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valgperiode er 1. 

januar 2014 – 31. december 2017. Forbrugerrepræsentationsvalg sker ved direkte valg.

Forslag om godkendelse af vedlagte valgregulativ for forbrugernes valg af 

forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

Det indstilles til at valgregulativet ændres med følgende:

Et par sproglige opstramninger i pkt. 1.3 og 3.1, så der konsekvent tales om forsynings-

ydelser og ikke både ”forsyningsydelser” og ”vand- og spildevandsforsyningsydelser”.

At pkt. 5.2 om, hvornår der finder valg sted, udgår. Dette fordi, det binder selskabet i 

unødigt omfang.

At valget sker elektronisk, se kommentaren til pkt. 7.2.

I pkt. 7.10 præciseres, at suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleanter.

I pkt. 9.1 er datoen opdateret og bestyrelsesmedlemmerne opdaterede.



Regnskaber
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Regnskab GVS
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Årets skattepligtige indkomst for koncernen (sambeskatningsindkomsten) er opgjort til nul kr. Der er 

således ingen betalbar skat vedr. indkomståret 2016. Årets skattepostering i resultatopgørelsen for 

2016 kan henføres til en regulering af det skatteaktiv der har været indregnet tidligere år.

Regnskabspost 2016 2015

Nettoomsætning 95.893 111.167

Produktionsomkostninger (70.287) (84.617)

Bruttoresultat 25.606 26.550

Administrationsomk. (12.965) (12.194)

Driftsresultat 12.641 14.356

Finansielle indtægter 181 239

Finansielle omkostninger (8.882) (7.902)

Resultat før skat 3.940 6.693

Skat (5.029) (2.007)

Årets resultat (1.089) 4.868

Anlægsinvesteringer 49.548 52.059
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Regnskab GV
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Regnskabspost 2016 2015

Nettoomsætning 19.332 20.212

Produktionsomkostninger (14.153) (14.168)

Bruttoresultat 5.179 6.044

Distributionsomkostninger (51) (19)

Administrationsomk. (5.964) (6.743)

Andre driftsindtægter 717 779

Andre driftsomkostninger 0 0

Driftsresultat (119) (61)

Indtægter og omk. af kapitalandele (1.268) 4.686

Finansielle indtægter 376 242

Finansielle omkostninger (78) (299)

Resultat før skat (1.089) 4.690

Skat 0 (41)

Årets resultat (1.089) 4.649



Uvedkommende vand
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Uvedkommende vand
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Udgangspunktet:

• Budgettet er reduceret til 3 mio. kr./år mod tidligere ca. det dobbelte

• Fjernelse af uvedkommende vand er en forudsætning for at kunne nedlægge 

renseanlæg – her er Stokkebro, Vejby Strand (Tisvilde) og Smidstrup kritiske. 

Resten kan nedlægges i dag i forhold til uvedkommende vand

• Igangværende projekter I Tisvilde kører dog I mål som planlagt (Iglekærvej m.fl.)
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Uvedkommende vand
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Tre hensyn ved fjernelse af uvedkommende vand:

• At klargøre renseanlæg til nedlægning

Dvs. at afkoble fejlkoblede tag- og vejarealer (Stokkebro og Smidstrup)

• At reducere driftsudgifterne

Dvs. at fjerne indsivning (sættes på Stand By)

• At undgå aflastninger fra separate- og spildevandskloakerede oplande

F.eks. Savværksvej der lige er blevet elimineret

Dvs. at fjerne fejlkoblede tag- og vejarealer og indsivning.

Gennemføres efter behov men kun hvis der opstår problemer der skal løses akut,

som f.eks. Savværksvej

Primær indsats

2017-2019
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Uvedkommende vand
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Vandforbrug

Uvedk. vand

Uvedkommende vand I Stokkebro seneste to år (samme billede for Smidstrup) 

Kapacitet af 

fremtidig 

pumpestation

ved Stokkebro

Renseanlæg

m³/døgn

Skal som 

minimum fjernes
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Uvedkommende vand
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TV-inspektioner og samarbejde med grundejerforeninger:

• TV-inspektioner I Stokkebro viser, at GVSs ledninger stort set er i orden, men at det

er de private ledninger, der I overvejende grad bidrager til uvedkommende vand

• Påbud om frakobling af fejlkoblede vej- og tagflader er nemt nok, her er loven klar.

Grundejerforeningerne er involveret, f.eks. I Vejby Strand, og deltager og er indstillet på at

medvirke til at grundejerne frakobler fejlkoblede arealer uden påbud.

Fint samarbejde I Vejby Strand herom.

• Problemet opstår ved indsivning i private kloakker, fordi:

- Loven er uklar I forhold til hvor stor indsivning der er "påbudsværdig"

- Bevisbyrden for at indsivningen er "for høj" er vanskelig at løfte, nærmest umulig

- Omkostningerne ved at tætne en privat kloak er mindst 5 gange højere end blot at

skulle afkoble en tagflade

Problemet er ikke løst pt. 

Grundejerforeningerne skal involveres sammen med GK som myndighed. Bestyrelsen 

orienteres senere herom, men det er afgørende, at grundejerforeningerne involveres.



Rågeleje-Udsholt
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Status Rågeleje-Udsholt
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Rågeleje I:

• Der mangler kloakering for V.M. Amdrupsvej 5, Bøge Alle 6, Bøge Alle 14 (Dette er kloakeringer 

med pumpeløsninger, aftaler er så godt som på plads. Anlæg forventes her i maj 2017.

• Gøgevænget 14, er ved at blive afklaret vedrørende kloakering (Gravitation).

• Vi Holder den sidste vejgennemgang i april 2017,

• Med udgangen af maj, skal Munck have lagt pulver på de veje der mangler og rette op de steder vi 

har haft bemærkninger til ved vejgennemgangen

• Her lige inden påske sker der retableringsarbejder af vej til Baune-Åsen 11b

• Systemet kører. Der er en del, der har sluttet sig på. Anne og jeg laver en opgørelse af hvor mange 

efter påske.

• Afslutningsvis skal der laves kort og oversigter til Driften 

Rågeleje II:

• Der er 20 tilmeldte ejendomme.

• Lige nu er projektet hos COWI til projektering

• Anlægsarbejder forventes udført til september 2017

• Det er Nordkysten A/S, der skal lave arbejdet.



Beredskabsplan

- udsat til næste møde



Vestlige tilløbsledning
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Vestlige tilløbsledning
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Vestlige tilløbsledning 

"Vestlige Tilløbsledning" 

er betegnelsen for alle

byerne ved Arresø inkl. 

Sandet.
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Vestlige tilløbsledning
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Problemstillingen:

• Der aflastes spildevand fra ca. 15 overløb alt for hyppigt og med alt for store mængder

under regn, i forhold til at der er tale om at Arresø er et NATURA2000-område

• Før kommune sammenlægningen var der, efter driftens oplysninger, gældende tilladelser

for alle overløb, men de er forsvundet. Selskabet har efterlyst disse.

• Under alle omstændigheder ville de være forældede i dag og der skal meddeles nye

tilladelser. Dette vil ske til efteråret 2017 efter ansøgning fra GVS.

• Jf. andet punkt på dagsordenen, har GK anmodet GVS om større bevågenhed omkring

overløbene, særligt dem ved Arresø.

• Løsning af problemerne i forhold til at nedbringe antallet af aflastninger til et hvert 5. år

(Som forventes I de kommende tilladelser) vil koste mange mio. kr. at honorere.

GVS skal derfor I forhandling med GK/TEK om tidsplanen for overholdelse af de 

kommende tilladelser.
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Vestlige tilløbsledning
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Igangværende tiltag I 2017:

• Fordobling af bassinvolumenet I Ramløse

• Separatkloakering for vejvand I Annisse Syd og udledning direkte til Arresø af regnvand

I stedet for til fælleskloakken

• Fortsat tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse for regnvand

• Undersøgelser sammen med Teknologisk Institut vedr. afkobling af veje i Ramløse 

og afkobling af de store tagflader

Tiltag kommende år:

• Fortsat tilbagebetaling for udtrædelse for regnvand
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Vestlige tilløbsledning
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De kommende tilladelser:

• GK kan ikke lempe kravne til overløbene, fordi NATURA2000 lægger "bunden" for 

disses indhold (EU-regler)

• GK kan derfor kun lempe på tidsplanen for opfyldelse 

(vil være I strid med EU-reglerne, men ikke så alvorligt som hvis kravene lempes)

• GVSs økonomi betinger at tidsplanen skal være mindst 5 år og gerne endnu længere

• Det er Byrådet der I sidste ende meddeler tilladelserne efter indstilling fra adm.

• TEK/Byrådet anmodes om at tage hensyn til GVSs økonomi de kommende 5 år.

GVS vil I løbet af sommeren fremkomme med en realistisk tidsplan,

der harmonerer med budgetterne, således at TEK/Byrådet kan tage udgangspunkt 

heri, ved beslutning om krav og vilkår i tilladelserne.


