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Side 2

Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 9. september 2010 kl. 19:00.
Mødested: Thygesensvej 2.

Mødte: Kristian Andersen, Kurt Andersen, Jens Rasmussen, Frans Tange, Mogens Stougaard.

Dagsorden

Velkomst og opfølgning på referater fra generalforsamling og konstituering den 28. september 
2009.
------------------------

Godkendt og underskrevet.

1. Besigtigelse af Vandværket.

1.1. Der er lagt SF sten omkring vandværksbygningen.

1.2. Drøftelse af ”skur” eller anden tilbygning samt placeringen

---------------------------

Der var enighed om, at det var pyntet på området, at få lagt fliser, med hensyn til ”skur” drøf-
tedes anden placering, f. eks. i det nordvestlige hjørne.

2. Orientering om drift mv.

2.1. Opfølgning på besigtigelsen af vandværket
Opførelse af opbevaringsskur.
-------------------------

”Lille skur” i det nordvestlige hjørne anslået til t. kr. 25 godkendtes.

2.2. 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.
--------------------------

Aftalen godkendtes.

2.3. Takstblad – Tilslutningsbidrag.
Nordfyns Kommune fremsender skrivelse om, at vi skal opdele vores tilslutningsbidrag 
(anlægsbidraget) skal opdeles i 1) Hovedanlægsbidrag, 2) Forsyningsledningsbidrag og 3) 
stikledningsbidrag, jf. Vandforsyningslovens § 53.
--------------------------

Godkendt.

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

Godkendt
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2.5. Vandværkstilsyn
Nordfyns Kommune har i juni besigtiget Nordfyns Vandværk, der gav anledning til at an-
mode forpagter om at overholde den dyrknings fri zone omkring boringerne. Forpagter var 
ikke blevet informeret herom af bortforpagter og lovede at ville respektere den dyrknings 
fri zone.
---------------------------

Taget til efterretning og godkendt.

2.6. Vandanalyser
Alle prøver har i årets løb været tilfredsstillende. Der har været 4 prøver taget hos forbru-
gere og en prøve på afgang fra vandværk.
---------------------------------

Taget til efterretning.

2.7. Igangsætning af projekt målerbrønd ved skel.
Det forsøges at udsende orienteringsskrivelse sammen med opkrævningerne for oktober 
kvartal. De oprindelige tidsfrister bør forlænges – både af arbejdsmæssige såvel som øko-
nomiske årsager.
-----------------------------------

Det blev besluttet at udskyde afslutningstidspunktet med 2 år, og fristerne i skrivelsen for-
længes generelt med 2 år.

2.8. Kommende projekter?
---------------------------------

Boringskontrol af brøndborer iværksættes.

Formanden omdelte udarbejdet ønskeliste. 
Punkter på listen i uprioriteret rækkefølge – Renovering af rentvandspumper, målerbrønde 
ved skel, alarmer på råvandspumper, udbygning af alarmanlæg, overdækning af filtre, au-
tomatisk skylning, redskabsrum bag vandværks bygning, udbygning og forstærkning af 
hovedledningsnet, etablering af kontrol målerbrønde på hovedledningsnet, beskyttelse af 
boringer (beplantning eller hegn), etablering af ny kildeplads.

3. Årsrapport 2009
3.1. Årsrapporten er vedlagt. Årsrapporten var blevet revideret af ekstern revisor uden an-

mærkninger torsdag den 2. september 2010.
-----------------------------

Godkendt.

4. Økonomi – status pr. 30-06-2010
4.1. Resultat t. kr. 194 (t. kr. 261)
4.2. Likviditet (netto) t. kr. 1.388 (t. kr. 1.188)
------------------------------------

Taget til efterretning

5. Budget 2011 inkl. takstblad.
Det udarbejdede budget for 2011 er baseret på uændrede takster. Bestyrelsen anmoder gene-
ralforsamlingen om at korrigere takstbladet såfremt det bliver relevant i forhold til opsplitnin-
gen af vores takstblad jf. ovenstående punkt 2.3.
--------------------------
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Godkendt.

6. Generalforsamling – fast sat til onsdag den 22. september 2010 kl. 19:00 i Vellinge forsam-
lingshus.

6.1. Dirigent – Hans Jørgensen foreslås.

6.2. På valg til bestyrelsen for 2 år er:
Kristian Andersen og Kurt Andersen, modtager begge genvalg.

6.3. På valg som suppleanter for et år er:
Kjeld Kramsbjerg Hansen, modtager genvalg.

6.4. På valg til intern revisor for et år er:
Kristian Iversen, modtager genvalg.

6.5. På valg til intern revisorsuppleant for et år er:
Erik Rasmussen – Erik Rasmussen ønsker ikke at modtage genvalg, i stedet foreslås Birthe 
Pedersen, P. Hansens Gyden 39, der har sagt ja til at modtage valg.

7. Eventuelt

7.1. Ønske om at hårdhedsgrad medtages i annoncering fremover.

7.2. Julegaver – uændret

7.3. Nøgle system, så ikke alle har adgang til vandværk, men kun til udenoms arealerne – kas-
sereren undersøge pris.
B-nøgle til port og skylletank.
A-nøgle til vandværk og boringer.

Mødet afsluttet.

Referat:

Mogens Stougaard

Bestyrelse:

Kristian Andersen Jens Rasmussen Mogens Stougaard
Formand næstformand kasserer

Kurt Andersen Frans Tange


