
Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718

Referater fra møder 2011 - 2012

Side 2

Bestyrelsesmøde: Afholdtes torsdag den 6. september 2012 kl. 19:00 på Thygesensvej 
2, Krogsbølle.

Mødt: Kristian Andersen, Kurt Andersen, Jens Rasmussen, Frans Tange og Mogens Stou-
gaard.

Afbud: Ingen

Indledning
Velkomst ved formanden, besigtigelse af vandværk samt endelig godkendelse og under-
skrivelse af tidligere udsendte referater.
---------------------------

Efter besigtigelsen fortsatte mødet på Thygesensvej 2, hvor referater mv. blev godkendt 
og underskrevet.

1 Vandkvalitet

1.1 Afgørelse om drikkevandskontrol og boringskontrol af 4. juli 2012.
Nordfyns Kommune fremsender afgørelse af 4. juli 2012, der er vedlagt.
-------------------------

Taget til efterretning

1.2 Vandanalyser 2011 - 2012-08-2012
Analyserapporter har alle været i orden. Analyserapporterne er vedlagt
-------------------------

Taget til efterretning

1.3 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer
Vejledning er vedlagt.
--------------------------

Taget til efterretning

1.4 Beredskabsplan for vandforsyning i Nordfyns Kommune.
Beredskabsplan for Nordfyns Kommune april 2012 er vedlagt.
-------------------------

Taget til efterretning

1.5 Beredskabsplan for Nordfyns Vandværk
Vandværket skal have udarbejdet egen beredskabsplan, skabelon til egen bered-
skabsplan vedlægges.
-------------------------

Kristian Andersen og Mogens Stougaard laver udkast til vores egne beredskabsplan.

2 Vandværk og boringer
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2.1 I foråret 2012 er alle boringer gennemgået af brøndborer. 
Pumper i boringerne 3 og 4 er udskiftet med ny.
----------------------

Taget til efterretning. Der bør udarbejdes retningslinjer for tilstandskontrol

3 Forsyningsledninger – målerbrønde ved skel

3.1 Annonce kampagne
I efteråret iværksatte vi en annoncekampagne for at få gang i udflytning af måler-
brønde til skel, dette gav i løbet af kort tid mange tilmeldinger, der fortsatte et godt 
stykke ind i februar i forbindelse med aflæsningskort og kontrol af disse. Disse til-
meldinger har fået en fastpris aftale til 2011 pris.
-----------------------

Mogens Stougaard orienterede om, at kampagnen gav et ordentligt skub i mængede 
af anmeldelser til fastpris ordning

3.2 Omlægning af ledninger over private grunde der forsyner flere ejendomme.
Der er blevet omlagt ledninger flere steder, den største omlægning har fundet sted 
inden for Tørresøvej – Grønnegade
------------------------

Taget til efterretning

3.3 Dispensation
VVS folkene, formand og kassereren har drøftet, om vi kan give dispensationer hvor 
nuværende brønd skal flytte ganske få meter. I sær efter at vi har konstateret at 
svindet tilsyneladende er nået et lavt niveau, virker det fornuftigt at kunne give disse 
dispensationer. Det forudsætter dog også her en opmåling af placering på disse 
brønde.
----------------------

Det blev godkendt, men skal præciseres, at den kan opsiges, hvis det viser sig, at 
være uhensigtsmæssigt.

Kassereren udarbejder oplæg til en dispensation.

4 Fusioner

4.1 Kristiansminde Vandværk
Der har været afholdt møder med Kristiansminde Vandværk, og det er aftalt at de 
pr. 1. januar 2013 går ind under Nordfyns Vandværk.
----------------------

Aftale godkendt.

4.2 Kildevængets Vandværk
Der afholdtes møde fredag den 31. august 2012 med Kildevængets Vandværk.
-----------------------

Aftalen gennemgået og godkendt, med ret til tilpasninger efter fremsendelse af ud-
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kastet til Kildevængets Vandværk.

5 Årsrapport

5.1 Årsrapporten 2011
Udviser et underskud på t. kr. 726 (t. kr. 651) efter afskrivninger med t. kr. 706 
begge år. Dette års resultat er kraftigt påvirket af omlægning af hovedledninger mv., 
samt at vi ikke har betalingspligtigt svind i 2011. Vi er ikke begyndt at udsende op-
krævninger på fastprisaftalerne endnu, men det begynder vi på i næste måned, til 
dem hvor vi har flyttet ledninger og brønd. 

Anlægskartoteket er ikke ændret endnu, hvorfor afskrivningerne er uændrede fra 
2010 til 2011. Vi afventer en nærmere redegørelse om ajourføring.

Formue er faldet med årets underskud til t. kr. 31.554, heraf udgør opskrivning til 
andelskapital t. kr. 31.731.

Årsrapporten er vedlagt.
--------------------

Årsrapporten blev godkendt.

5.2 Budget 2013 og 2014
Der er udarbejdet budget for både 2013 og 2014, således at vi kan fremsende vores 
budget i god tid til godkendelse.
--------------------

Budget blev godkendt.

6 Generalforsamling

6.1 Tidspunkt for afholdelse
Er fastsat til torsdag den 20. september 2012 kl. 19:00 i Vellinge Forsamlingshus.
-------------------

Til efterretning

6.2 Dirigent
Forslag: Kristian Iversen
-------------------

Forslag godkendt

6.3 Valg til bestyrelse

På valg til bestyrelsen er:
Kristian Andersen
Kurt Andersen

På valg til suppleant:
Kjeld Kramsbjerg Hansen
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-----------------------

Kristian Andersen modtager genvalg. Kurt Andersen, vil gerne stoppe og Palle Knud-
sen Tørresø blev foreslået i steder for.
Kjeld Kramsbjerg Hansen modtager genvalg.

6.4 Valg af revisor og revisor suppleant:

På valg som revisor (intern)
Kristian Iversen

På valg som revisor suppleant
Rikke Nørgaard
-------------------

Begge er villige til at modtage genvalg

7 Eventuelt
Der forelå ikke noget til eventuelt.

Referat

Mogens Stougaard

Bestyrelsen

Kristian Andersen Jens Rasmussen Mogens Stougaard
formand næstformand Kasserer

Kurt Andersen Frans Tange




