
Assensvejens Vandværk ordinær 
generalforsamling mandag den 09.03.2020 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse, 

herunder fastsættelse af takstblad. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6. Valg af revisor og suppleant. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

Ad 1. Til generalforsamlingen var mødt 1 andelshaver, samt alle 
bestyrelsens 5 medlemmer, som også er andelshavere. 
Det blev besluttet at udpege formand Leif Jørgensen som dirigent. 
Dirigenten oplyste, at generalforsamling afholdes i marts måned 
med et varsel på mindst 8 dage dog højest 4 uger. 
Indkaldelsen skal ske ved indkaldelse til den enkelte andelshaver 
eller ved indrykning i 2 lokale dagblade. Annonceringen er sket 
henholdsvis i Fyens Amtsavis og Fyens Stiftstidende den 
21.02.2020. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indvending 
mod at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutnings-
dygtig. 

Ad 2. Formanden henviste til den trykte ledelsesberetning i regnskabet 
side 6, og havde følgende supplerende bemærkninger: 
Andelshavere  
Vandværket har uændret 778 andelshavere og 917 brugere. 
Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsen har i 2019 afholdt 3 
møder. Antallet af møder er ikke et reelt udtryk for 
bestyrelsens aktivitetsniveau, idet megen aktivitet i 
bestyrelsen sker løbende i form af telefonsamtaler og 
mails. 
Bestyrelsen har deltaget Faaborg-Midtfyns Kommunens 
møder, som er tilsynsmyndighed for vandværket. 
Bestyrelsen har endvidere deltaget i møder og 
generalforsamling i Vandrådet for Faaborg-Midtfyn 
Kommune, som er en sammenslutning af alle vandværker 
i kommunen. 
Helge Rosendahl har som bestyrelsesmedlem deltaget i 
regionsmøder for Danske Vandværker, Region Fyn, hvor 
han er bestyrelsesmedlem. 
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Af væsentlige ting der har været arbejdet med kan 
nævnes følgende: 
Vandforbrug og vandspild:  
Der er i året indvundet 60.070 kbm. vand, og der købt 
17.698 kbm. vand. Der er et lidt mindre forbrug end i 
2018, hvor vi havde den tørre sommer. 
Vandspildet har til gengæld været lidt større 6.287 kbm. I 
forhold til 2018 hvor det var 4.708 kbm. 
Spildprocenten er 8 således at vi holder os under de 10% 
som er den tilladte grænse, forstået på den måde at der 
skal betales strafafgift for vandspild over 10%. 
Den aktuelle vandspildsprocent er ikke tilfredsstillende og 
der arbejdes løbende på at nedsætte den således at den 
kommer ned på tidligere niveau på ca. 4%. 
Vandkvalitet  
Der tages et hav af vandprøver både på vore boringer, på 
afgang fra vandværk og ude hos vore forbrugere. 
Vores vandanalyser er fine og der er kun overskridelse 
f.s.v.a. chlorid (salt) på vore boringer, hvilket løses ved 
opblanding med vand fra FFV således at vand fra afgang 
vandværk overholder alle gældende parametre. 
Vi er hele tiden på forkant med vandanalyser f.s.v.a. 
pesticider, og der er ingen målbare overskridelser. 
Vandværk og ledningssystemet  
Vandbehandlingsanlægget på vandværket kører upåklage-
ligt. 
Vi har fået opdateret vores tilstandsrapport gennem vor 
konsulentfirma Jørgen Krogh Andersen, men der har ikke 
været behov for at foretage ændringer som følge heraf. 
Uanset dette har bestyrelsen arbejdet på udskiftning af 
elektronikken, styringen og overvågningen af vandværket 
for at bringe det op på et nutidigt stade. Det nye anlæg er 
i disse dage ved blive installeret. 
Bestyrelsen arbejder endvidere med etablering af et 
anlæg til nedbringelse af kalkaflejringer. Systemet er 
kemifri vandbehandling og det skulle kunne stoppe og 
nedbryde eksisterende kalkaflejringer, idet kalkens fysiske 
struktur forandres til en pulverlignende tilstand som ikke 
kan aflejre sig i et vandflow. Anlægget koster under 
kr. 100.000. I første omgang lejes anlægget med 
modregningsret ved køb af lejebetalinger. Det kan således 
tilbageleveres hvis vi ikke mener at en tilfredsstillende 
virkning opnås. 
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Da der er tale om videregående vandbehandling skal 
Faaborg-Midtfyn Kommune søges om tilladelse og det er 
vi i gang med. 
Økonomi  
Regnskabet for 2019 udviser en betydelig overdækning, 
hvilket i hovedsagen skyldes at der ikke har været så 
mange vedligeholdelsesarbejder på vandværket og 
ledningsnettet. Der har ikke været så mange vandbrud 
eller udskiftninger af stophaner, som ellers tidligere har 
belastet denne udgiftskonto. Det er formentlig en 
tilfældighed. Vi står stadig med en udfordring m.h.t. 
tæring af aluminiumsbøjler på anboringerne på større dele 
af ledningsnettet, og der er også dele af den ældste del af 
ledningsnettet som bør udskiftes. 
Med en formue på ca. Kr. 2,5 mill, står vi dog godt rustet 
til at imødegå udfordringerne i fremtiden. 

Ad 3. Selskabets overdækning udgør kr. 344.515 og nettoomsætningen er 
på kr. 746.074. Selskabets driftsresultat er negativt med kr. 2.691, 
Selskabets overdækning er på kr. 2.549.417 (2018 kr. 2.211.053) 
ud af en samlet balancesum på kr. 3.010.551 (2018 kr. 2.716.542), 
og kortfristede gældsforpligtelser udgør kr. 461.134 (2018 
kr. 505.489). Det fremlagte regnskab blev godkendt. 

Ad 4. Helge Rosendahl udleverede kopi af budget 2020 til alle deltagere. 
Fast afgift og pris for salg af vand er uændret i forhold til år 2019. 
Samlet nettoomsætning kr. 1.128.300, faste omkostninger 
kr. 410.000. Anlægsinvesteringer og hensættelser til 
vedligeholdelse af anlæg m.m. udgør kr. 550.000, samt 
afskrivninger kr. 100.000 
Resultatet viser et underskud på kr. 46.700 
Takstblad for år 2020 er endnu ikke godkendt af Faaborg-Midtfyn 
Kommune, men den manglende tilladelse får ikke indflydelse på 
budgettet, idet vi fastholder uændrede priser i forhold til 2019. 

Ad 5.  På valg var følgende: 
Leif Jørgensen 
Knud Paustian 
Alle var villige til genvalg. 
Generalforsamlingen accepterede alle kandidater med akklamation. 

Ad 6. Bestyrelsen indstillede BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
som fortsat revisor. 
Indstilling blev godkendt. 
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Ad 7. Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere eller bestyrelsen. 

Ad 8. Intet. 

For referatet 
Gert Jensen 

Side 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

