Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referater 2012 – 2013

Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 19. september 2013 kl. 19:00 i Vellinge
forsamlingshus.
Antal mødte: Fra bestyrelsen Frans Tange, Jens Rasmussen, Palle Knudsen, Kristian Andersen og
Mogens Stougaard, derudover mødte 2 andelshavere i alt 7.
Dagsorden
Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent:

Formanden foreslog: Mogens Stougaard
Generalforsamlingens godkendelse:
Generalforsamlingen skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel – annonceret tirsdag den 3.
og 10. september 2013.
Generalforsamlingen skal være afholdt i september måned.
Dagsorden skal være i overensstemmelse med vedtægten.
Beslutning
Generalforsamlingen godkendtes enstemmigt.
2. Bestyrelsens beretning

Formand Frans Tange aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning.
I det forløbne år har vi fortsat udflytning af målerbrønde til skel, omlægning af ledninger, hvor
de har gået over privat grund til flere forbrugere mv.
På vandværkets seneste bestyrelsesmøde, har vi besluttet at udskifte udpumpningsanlægget på
vandværket og samtidig går vi over til automatisk skylning.
Med hensyn til boringer arbejder vi på, at få disse styret, så oppumpningen foregår mere jævnt
fra alle boringer for at spare energi og reducere tilkalkning af boringer.
Vi har i år tilskrevet lodsejerne, der har en af stand på mindre end 25 meter fra boringerne, at vi
fremover vil slå bevoksningen i beskyttelseszonen 2 til 3 gange årligt for at holde ukrudt mv.
nede.
Vandspild er i år opgjort til 13,08 % mod 3,77 sidste år. Det er formentlig svindprocenten i 2011
der har været for lav, jf. eftergivet vandspild i 2011, der måske har gået flere år tilbage.
Udpumpet vandmængde i 2012 146.172 m3 mod 154.511 m3 og solgt til forbrugeren i 2012
127.046 m3 mod 148.680 m3 sidste år.
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Pr. 1. januar 2013 blev Kildevænget og Kristiansminde vandværker begge fusioneret med
Nordfyns Vandværk. Vi har overtaget ledninger kvit og frit ligesom vandværkerne har afholdt
omkostningerne til tilslutning til Nordfyns Vandværks eksisterende ledninger.
Vi har derfor fået 274 nye andelshavere, så vi nu er 1.002 andelshavere.
Beslutning
Der var ingen spørgsmål til beretningen, der godkendtes enstemmigt.
3. Årsrapport

Kasserer Mogens Stougaard gennemgik den reviderede årsrapport.
Årsrapporten udviser et underskud på t. kr. -602 mod sidste år t. kr. -726 begge efter af
skrivninger på hhv. t. kr. 695 og 706, så når der ses bort fra afskrivningerne hænger likviditeten
sammen i år med et likviditets overskud på t. kr. 93. I øvrigt henvises til årsrapporten.
Egenkapitalen udgør t. kr. 30.952 mod t. kr. 31.554 sidste år, hvilket svarer til årets underskud.
Likviditetsmæssigt har vi omsætningsaktiver på t. kr. 1.650 og kortfristet gæld på t. kr. 321, der
er således t. kr. 1.329 i likviditetsbeholdning.
Beslutning
Der blev spurgt til PBS udgifter – det dækker opkrævningerne der udsendes af PBS eller
opkræves via betalingsservice.
Der var derefter ikke flere spørgsmål herefter og årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
4. Budget for 2015 fremlægges

Kasserer Mogens Stougaard fremlagde budget for 2015.
Vi fremlægger i år budget for 2015, da budgettet for 2014 blev godkendt sidste år. Budgettet er
indsat bagerst i årsrapporten og udviser et underskud på t. kr. 575 efter afskrivninger på t. kr.
706, hvor ved der fremkommer et likviditets overskud på t. kr. 131.
Bortset fra, at vi foreslår stikledningsafgiften øget med kr. 1.000 til kr. 7.000, og afgiften på
ledningsført vand øges fra kr. 6,13 til kr. 6,53, er alle andre takster uændret.
Beslutning
Der var en rettelse til takstbladet, da tillægsafgiften for Kildevænget Vandværks tidligere
forbrugere udgår i 2015, hvorefter budgettet blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg for 2 år til bestyrelsen er:

side 8

Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referater 2012 – 2013

Mogens Stougaard
Jens T. Rasmussen
Frans Tange
Alle modtager genvalg
Beslutning
Alle blev foreslået genvalgt og alle blev genvalgt.
På valg for et år som suppleant til bestyrelsen:
Kjeld Kramsbjerg Hansen
Beslutning
Der blev foreslået genvalg – Kjeld Kramsbjerg Hansen genvalgt.
6. Valg af revisor og revisor suppleant

På valg for et år som intern revisor er:
Kristian Iversen
og som revisor suppleant
Rikke Nørgaard
Beslutning
Begge blev foreslået genvalgt. Kristian Iversen blev genvalgt til revisor og Rikke Nørgaard til
revisor suppleant
7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgår.
8. Eventuelt

Kristian Andersen oplyste at nedfældningsbassin var blevet renset, og der var mindre
filtermateriale end de foregående år. En efterfølgende måling af filter materialet viste dog stadig
lavere filter materiale.
Målerbrønde ved skel blev drøftet, særligt hvor ledninger går i marker og stikledninger går bag
ind til forbrugeren. – Vi vil hen ad vejen forsøge at få flyttet ledninger i vejareal, så indføring sker
foran ejendom mod vej.
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LER – Ledningsejerregister – Et register alle lednings ejere skal være tilsluttet og alle
graveaktører skal indhente oplysninger før de graver.
Der var herefter ikke flere der ønskede ordet.
Formanden afsluttede med at rette en tak til dirigenten og de fremmødte og takkede for god ro og
orden.

Referat:

Mogens Stougaard
Bestyrelsen:

Frans Tange
Formand

Jens T. Rasmussen
Næstformand

Palle Knudsen

Mogens Stougaard
Kasserer

Kristian Andersen
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