Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referater fra møder 2011 - 2012

Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 20. september 2012 kl. 19:00 i Vellinge Forsamlingshus.
Antal mødte: Der var mødt 7 andelshavere.
Dagsorden
Velkomst
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kristian Iversen.
BESLUTNING:
Kristian Iversen valgtes enstemmigt.
Generalforsamlingens godkendelse
Generalforsamlingen skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel
Generalforsamlingen skal afholdes senest i september måned, i henhold til vedtægten
Dagsorden skal være i overensstemmelse med vedtægten.
BESLUTNING:
Generalforsamlingen godkendtes som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Udover nedenstående beretning, henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten.
Vandkvalitet
Vi har fået foretaget de sædvanlige vandanalyser, der alle har overholdt grænseværdierne,
uden bemærkninger.
Beskyttelseszoner omkring boringer
Lovmæssigt er der stillet krav om udvidelse af den dyrknings frie zone omkring boringer fra
10 til 25 meter. Efter loven skal der ydes en erstatning årligt på kr. 429 pr. boring til dyrkerne. Kristian Andersen mente at beløbet skulle fordeles efter areal, hvilket kassereren ikke var enig i.
Beredskabsplan
Nordfyns Kommunen har udarbejdet en beredskabsplan for vandværkerne. Vi skal herefter
på grundlag af en skabelon udarbejde en beredskabsplan for vores eget vandværk.
Kommunalt tilsyn
Der har ikke været tilsyn i 2011
Målerbrønde ved skel
Projekt måler brønde ved skel, er kommet i gang, efter at vi annoncere endnu engang med
henvisning til projektet, og rabat på en fastpris aftale i år, det er ligeledes vores opfattelse,
at når vi går i gang i et område, vil vi tage kontakt til eventuelt ikke tilmeldt, i håbet om, at
få dem med, når vi alligevel er i området.
Vandspild
Vandspildet er i 2011 faldet til 3,77 % mod sidste års svind på 20,78. i kubikmeter svarer
svindet til 5.831 m3 (34.923). Det tyder derfor på, at vi har fået fat i de værste utætheder.
Nat forbruget er ligeledes faldet til et lavt niveau på mellem 2 og 3 m3 i timen, og vi kan nu
se hvis Emmelev Oliemølle kører, da de har et timeforbrug ved drift på ca. 3 til 4 m3 i ti-
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men.
Fusion med Kristiansminde og Kildevænget Vandværker
Der er indgået endelig aftale med Kristiansminde om fusion pr. 1. januar 2013 og en foreløbig aftale med Kildevængets Vandværk pr. 1. januar 2013.
Skur ved vandværk
Formanden orienterede om, at han havde hørt andre vandværker var blevet pålagt at opføre et skur, så haveredskaber mv. ikke blev opbevaret inden for i vandværkets vand behandlings rum.
BESLUTNING:
Mogens Stougaard orienterede om, at Kristiansminde Vandværk muligvis blev tilsluttet før
på grund af spor af colibakterier.
Der var en generel drøftelse af beretningen og baggrund for fusion af strand vandværker,
hvor alle nu vil være tilsluttet på nær Tørresø Strands Vandværk.
Beretningen godkendtes herefter enstemmigt.
3. Årsrapport 2011 fremlægges til godkendelse.
Den reviderede årsrapport er udleveret tillige med dagsordnen.
Årets resultat blev et underskud på kr. 726.004 (kr. 651.150), hvilket skyldes, at vi i år
igen har afskrevet på anlægsværdien, med kr. 706.399. Da afskrivningerne er betalt ved
anskaffelsen af anlæggene, vil de ikke belaste likviditeten, hvorfor vi har anført likviditetsbidraget på kr. -19.605 (kr.55.249) i resultatopgørelsen.
Vandværket formue udgør nu kr. 31.554.094 (kr. 32.280.097), hvoraf opskrivningen af
vandværket pr. 1-1-2010 udgør kr. 31.730.759.
BESLUTNING
Efter kassererens gennemgang af den revidere årsrapport godkendtes årsrapporten enstemmigt.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
Budgettet er indsat bagerst i årsrapporten sammen med takstbladet og er baseret på
uændrede takster og omfatter i år to år, nemlig 2013 og 2014.
Jf. beretningen har Nordfyns Kommune krævet at få opdelt vore tilslutningsbidrag i 3 dele,
der endnu ikke er godkendt af kommunen. Vi vil forsøge at fastholde tilslutningsbidraget på
uændret kr. 17.000
BESLUTNING
Budget og takstblad godkendtes enstemmigt.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg for 2 år til bestyrelsen:
Kristian Andersen, der er villig til genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen.
Kurt Andersen, der ikke modtager genvalg, bestyrelsen foreslår i stedet Palle Knudsen,
Tørresø, der har meddelt at han er villig til at modtage valg
BESLUTNING
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Kristian Andersen genvalgtes enstemmigt. Palle Knudsen nyvalgtes enstemmigt.
På valg for et år som suppleant til bestyrelsen:
Kjeld Kramsbjerg Hansen, der er villig til at modtage genvalg og derfor foreslås genvalgt af
bestyrelsen.
BESLUTNING
Kjeld Kramsbjerg Hansen genvalgtes enstemmigt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg for et år som intern revisor er:
Kristian Iversen, der er villig til at modtage genvalg, og derfor foreslås genvalgt af bestyrelsen.
BESLUTNING
Kristian Iversen genvalgtes enstemmigt
På valg for et år som intern revisorsuppleant er:
Rikke Nørgaard, der er villig til at modtage genvalg.
BESLUTNING
Rikke Nørgaard genvalgtes enstemmigt.
7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgår.
8. Eventuelt.
Formanden orienterede med et eksempel på en knækket nylon studs, hvor vandet havde
slebet i jernrøret, som illustration på vandet evne til at skære i materialerne.
I den på gældende eksempel, var der indsat et stykke jernrør med jordstophane forbundet
før og efter til et PEL rør.
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet, og dirigenten takke for god ro og orden og gav ordet
til formanden, der takkede Kurt Andersen for hans tid i bestyrelsen og bød Palle Knudsen velkommen i bestyrelsen.
Referat

Mogens Stougaard
Dirigent

Kristian Iversen
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Bestyrelse

Frans Tange
formand

Jens Rasmussen
næstformand

Kristian Andersen

Palle Knudsen

Mogens Stougaard
Kasserer
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