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Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag den 22. september 2010 kl. 19:00 i Vellinge For-
samlingshus.

Mødt: Der var mødt 5 andelshavere.

Dagsorden

Velkomst

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kristian Iversen, der valgtes enstemmigt.

Generalforsamlingens godkendelse
Indkaldelses varsel 14 dage
Tidspunkt i henhold til vedtægten
Dagsordenens overensstemmelse med vedtægten.
-----------------------

Dirigenten konstaterede at alle var enige om, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden indledte med at henvise til bestyrelsens beretning i årsrapporten, der beskrev den 
driftsmæssige udvikling, hvorefter følgende omtaltes.

Vi har fået lagt SF sten omkring vandværksbygningen, og har i den forbindelse talt om at sætte 
et ”skur” op på nordvest siden af vandværksbygningen.

Vi har fået anmodning fra Kristiansminde Vandværk om fusion med Nordfyns Vandværk.
Der har været drøftet betingelser, med formanden for Kristiansminde Vandværk, som vi har 
skitseret som værende de samme som for Soldalens og Strandbyens Vandværker.
De er pt. ved at nedlægge ny hovedledning fra Kristiansmindevej 45 til 25. Vandværket har op-
lyst at de har 162 forbrugere og et årligt vandforbrug på ca. 5.000 m3.

Nordfyns Kommune har anmodet om, at vi skal opdele vores tilslutningsbidrag (anlægsbidra-
get) skal opdeles i 1) Hovedanlægsbidrag, 2) Forsyningsledningsbidrag og 3) stikledningsbi-
drag, jf. Vandforsyningslovens § 53.

Vandindvindingstilladelse. Vi har ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelsen på uændret 
225.000 m3. Godkendelsen er udskudt af kommunen.

Nordfyns Kommune har i juni foretaget besigtigelse af Nordfyns Vandværk, hvilket gav anled-
ning til at anmode forpagter om at overholde den dyrknings fri zone omkring boringerne. For-
pagter var ikke blevet informeret herom af bortforpagter og lovede at ville respektere den 
dyrknings fri zone.

Vandanalyser. Her har alle prøver i årets løb været tilfredsstillende. Der har været 4 prøver ta-
get hos forbrugere og en prøve på afgang fra vandværk.

Igangsætning af projekt målerbrønd ved skel, sker ved udsendelse af information til alle for-
brugere tillige med opkrævningen af a conto betalinger for oktober kvartal 2010.

Kommende projekter. Vi har netop igangsat boringskontrol af brøndborer. Der udover har vi la-
vet en ønskeliste i uprioriteret rækkefølge – Renovering af rentvandspumper, målerbrønde ved 
skel, alarmer på råvandspumper, udbygning af alarmanlæg, overdækning af filtre, automatisk 
skylning, redskabsrum bag vandværks bygning, udbygning og forstærkning af hovedlednings-
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net, etablering af kontrol målerbrønde på hovedledningsnet, beskyttelse af boringer (beplant-
ning eller hegn), etablering af ny kildeplads.
--------------------------

Beretningen godkendtes enstemmigt.

3. Årsrapport 2009 fremlægges til godkendelse

Den reviderede årsrapporten er udleveret tillige med dagsordenen. 

Årets resultat blev t. kr. 265 mod sidste år t. kr. 339. Afvigelsen kan følges i ledelsesberetnin-
gen. 

Formue er øget med årets resultat til t. kr. 1.200 fra t. kr. 936.
-----------------------------

Årsberetningen godkendtes enstemmigt.

4. Budget for det kommende år fremlægges.
Budgettet er indsat bagerst i årsrapporten og er baseret på uændrede takster.

Jf. beretningen har Nordfyns Kommune krævet at få opdelt vores tilslutningsbidrag i 3 dele. 
Opdelingen er under udarbejdelse, hvorfor bestyrelsen anmoder om at få fuldmagt til at indret-
te nyt tilslutningsbidrag i overensstemmelse med beregningerne. Tilslutningsbidraget vil blive 
forsøg godkendt på et samlet niveau som det nuværende på t. kr. 17.
----------------------------

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen for 2 år er:
Kristian Andersen og Kurt Andersen, der begge er villige til at modtage genvalg.
-------------------------

Begge blev enstemmigt genvalgt.

På valg som suppleanter for et år er:
Kjeld Kramsbjerg Hansen, der er villig til at modtage genvalg.
--------------------------

Kjeld Kramsbjerg Hansen blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg til intern revisor for et år er:
Kristian Iversen, der er villig til at modtage genvalg.
-----------------------------

Kristian Iversen genvalgtes enstemmigt.

På valg til intern revisorsuppleant for et år er:

Erik Rasmussen, der ikke ønske genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen Birthe Pedersen, P. Han-
sens Gyden 39.
--------------------------
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Birthe Pedersen nyvalgtes enstemmigt.

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen er indkommet, hvorfor punktet udgik.

8. Eventuelt

Der var ingen der ønskede ordet under eventuelt.

Herefter takkede dirigenten og formanden for god ro og orden, og generalforsamlingen blev erklæ-
ret for afsluttet.

Referat

Mogens Stougaard

Bestyrelsen

Kristian Andersen, formand Jens Rasmussen, næstformand Mogens Stougaard, kasserer

Frans Tange Kurt Andersen




