Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referater 2008/2009

Generalforsamling i Nordfyns Vandværk afholdtes, mandag den 28. september 2009 kl. 19:00 i Vellinge
Forsamlingshus.
Velkomst ved formanden.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Hans Jørgensen
Ø Valgt enstemmigt
Generalforsamlingens godkendelse
Indkaldelses varsel 14 dage
Tidspunkt i henhold til vedtægten
Dagsordenens overensstemmelse med vedtægten.
Ø Generalforsamlingen godkendtes enstemmigt
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
2.1.
Årsberetningen i årsrapporten side 5 gennemgås
2.2.
Tilsynskontrol
Nordfyns Kommune har foretaget tilsynskontrol der ikke gav anledning til bemærkninger.
2.3.
Regulativ
Nordfyns Kommune har godkendt nyt regulativ, der vil være gældende for de fleste af vandværkerne i kommunen, regulativet kan ses på hjemmesiden.
2.4.
Hjemmeside www.nordfynsvand.dk
Vi har i sommer fået etableret en hjemmeside, der gradvist vil blive suppleret med nye opdateringer.
2.5.
Vandværket
Vi har fået lavet overdækning af udvendig rent vandstank i 2009, hvorefter vi stort set kun mangler at få lagt fliser på de nære arealer omkring vandværket.
Endvidere har vi drøftet en lille tilbygning til redskaber mv., så der er opbevaringsmuligheder
uden for vandværket til udendørs redskaber.
2.6.
Vandindvindingstilladelse
Vores vandindvindingstilladelse er under fornyelse – skal være givet inden 1. april 2010.
2.7.
Ledningsnet
Vi har blandt andet undersøgt muligheder og priser på en opdeling af hovedledningsnettet, men
er kommet frem til at prisen herfor ikke står mål med hvad vi kan forvente at få ud af opdelingen.
Vi satser derfor på at få etableret målerbrønde ved skel som første prioritet og herunder samtidig
udskiftning af vandmålere.
2.8.
Boringer
Her er ikke nogen ændringer. Prøvetagninger har vist et tilfredsstillende flow.
2.9.
Vandspild
Vandspildsprocenten er steget lidt fra 16 til 17, men er fortsat stor.
Jævnfør foranstående i punkt 2.3. har vi besluttet at gennemføre kravet om målerbrønde ved
skel, og håber at få dette arbejde afsluttet dette arbejde inden udgangen af 2012.
2.10. Målerbrønde ved skel.
Skrivelse til forbrugerne er under udarbejdelse, for at komme i gang vil der blive etableret en ”gulerods” ordning. Samtidig vil vandmålerne blive skiftet. Den gamle måler må, hvis den sidder
indvendig, blive siddende til brug for egenkontrol men vil være vandværket uvedkommende.
2.11. Vandanalyser
Vi har i år indsat samtlige analyse tal i årsrapporten, og henviser derfor hertil. Der har ikke været
problemer med vandprøverne i år. Analyserne kan fremover findes på hjemmesiden.
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2.12.

Nødforsyning til Hasmark
Vi har ikke hørt mere hertil, men afventer.
Ø Bestyrelsens beretning godkendtes enstemmigt.
3. Det reviderede årsregnskab forelæggelse til godkendelse
Det reviderede årsregnskab gennemgås af kassereren.
Driften udviser et overskud på kr. 339.213 mod sidste år kr. 90.483, der var budgetteret med et resultat
på t. kr. 188, det forbedre resultat i forhold til budgettet skyldes i sær færre omkostninger til tilsyn og kontrol t. kr. 50, vedligeholdelse af anlæg t. kr. 24, udskiftning af målere t. kr. 50 og administration t. kr. 24,
der alle har været mindre end budgetteret.
Egenkapitalen udviser en formue på kr. 935.984, sidste år var formuen kr. 596.771
Ø Den reviderede årsrapport godkendtes enstemmigt.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
Kassereren fremlægger budget for 2010.
Budgettet er udarbejdet under forudsætning af uændrede takster, og viser et budgetteret resultat på t. kr.
105.
Ø Budget og tilhørende takstblad godkendtes enstemmigt
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
5.1.
Ø
5.2.
Ø

På valg til bestyrelsen for 2 år er:
Jan Rasmussen – modtager ikke genvalg, Jens Rasmussen og Mogens Stougaard
I stedet for Jan Rasmussen foreslås Frans Tange, Kørup
Frans Tange nyvalgtes og Jens Rasmussen og Mogens Stougaard genvalgtes enstemmigt.
På valg til suppleant for 1 år er:
Kjeld Kramsbjerg Hansen
Kjeld Kramsbjerg Hansen genvalgtes enstemmigt.

6. Valg af revisor og revisor suppleant.
På valg som revisor for et år er:
Kristian Iversen
Ø Kristian Iversen genvalgtes enstemmigt
På valg som revisorsuppleant for et år er:
Erik Rasmussen
Ø Erik Rasmussen genvalgtes enstemmigt
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag – punkt udgik
8. Eventuelt
Boringsbeskyttelse
Det blev drøftet hvorledes vandværket beskyttede sine boringer.
Referat
Mogens Stougaard
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Dirigent
Hans Jørgensen
Bestyrelsen

Kristian Andersen

Jens Rasmussen

Kurt Andersen
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