Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referater 2015 – 2016

Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Vellinge
Forsamlingshus.
Mødt: 6 bestyrelsen + 1
Afbud: Ingen
Dagsorden
Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jens Rasmussen
Dirigenten konstaterer:
at generalforsamlingen er lovlig indvarslet (annonceret i uge Lokal Journalen uge 35 og 36)
at generalforsamlingen afholdes rettidigt (september måned)
at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægten
BESLUTNING
Generalforsamlingen godkendtes enstemmigt
2. Bestyrelsens beretning

Råvandsledninger
Råvandsledningerne fra boringerne til vandværket er stærkt okkeret til og skal udskiftes.
Konstateret ved kontrol af boringsydelserne målt ved boring og på vandværk, hvor der er stor
difference i ydelserne.
Automatisk skylning
Vores automatiske skylning kører fint, bortset fra nogle impulser, der får styringens
målerregistreringer til at øges. Der arbejdes fortsat med løsning.
Vandanalyser
Vores vandanalyser har bortset fra en enkelt hvor der optrådte E-coli på 2, været ok, ved kontrol
prøven efterfølgende var resultatet ok.
Vi har dog problemer med ”kartoffelpesticid” CGA 108906 og CGA 62826, der begge er målt med
lidt forhøjede værdier, men ved at blande boringerne, er det målte niveau ved afgang fra værk
nede på maksimal værdien på 0.01
Kildeplads
Vi er har iværksat plan for nyt kildefelt, så vi kan være klar med en ny boring, hvis der viser sig
behov herfor.
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Termofotografering
Er foretaget og har ikke vist fejl.
Vandråd
Vandrådet og Nordfyns kommune har udarbejdet nyt standard regulativ, der kan findes på vores
hjemmeside.
Målerbrønde ved skel
Vi forsøger at øge hastigheden med udflytning af målerbrønde ved skel, men det medfører
mange omkostninger for vandværket, da der er mange hustandsforsyninger, der skal deles.
Fjernaflæste målere
Alle får efterhånden monteret fjernaflæste vandmålere, men det kræver de er sat i brønd ved
skel, da de ellers ikke kan fjernaflæses. Aflæsningen foregår ved, at vandværkets aflæser kører
forbi ejendommene og via en antenne på bilen registrerer målerstanden på den aktuelle dato
samt den seneste måneds ultimo.
BESLUTNING
Beretningen godkendtes enstemmigt
3. Årsrapport 2015

Den revidere årsrapport udviser et resultat på kr. 0, hvilket skyldes nye krav til
regnskabsaflæggelsen for vandværker.
Det nye er, at hvis udgifterne overstiger indtægterne, så er der tale om, at der er opkrævet for
lidt hos forbrugerne, og omvendt hvis indtægterne overstiger udgifterne, så er der tale om, at
der er opkrævet for meget hos forbrugerne. Princippet kaldes ”hvil i sig selv” hvorfor
differencerne registreres som underdækning eller overdækning under netto omsætningen.
I 2015 har vandværket en underdækning (underskud) på t. kr. 349 mod en underdækning på t.
kr. 1.250 i 2014.
Balancen udviser en balancesum på t.kr. 29.685
BESLUTNING
Årsrapporten godkendtes enstemmigt
4. Budget for 2018, fremlægges

Vi fremlægger budget for 2018, da budget 2017 blev godkendt sidste år. Budgettet er udarbejdet
på grundlag af forventede uændrede vandmængder og takster, bortset fra afgift på ledningsført
vand, der fastsættes af staten.
BESLUTNING
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Budgettet blev taget til efterretning
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg for 2 år er:
Kristian Andersen
Palle Knudsen
Begge modtager genvalg.
BESLUTNING
Begge genvalgtes enstemmigt
På valg for et år som suppleant
Kjeld Kramsbjerg Hansen
Modtager genvalg
BESLUTNING
Kjeld Kramsbjerg Hansen, genvalgtes enstemmigt
6. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg for et år som revisor
Kristian Iversen
Modtager genvalg
BESLUTNING
Kristian Iversen genvalgtes enstemmigt
På valg for et år som revisorsuppleant
Rikke Nørgaard
Modtager genvalg
BESLUTNING
Rikke Nørgaard genvalgtes enstemmigt
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7. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag
Punktet udgik
8. Eventuelt

Under eventuelt drøftede vi om der fremover skulle være servering med et stykke brød.
Når vi skulle have gravet op til nye ledninger til boringer, blev det foreslået, at der blev lagt et
trækrør til el ledninger mm.
Herefter var der ikke flere er ønskede ordet og dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede
for god ro og orden.
Formanden takkede dirigent for en god ledelse og ønskede alle en god aften.
Referent:

Mogens Stougaard
Dirigent:

Jens Rasmussen
Bestyrelsen:

Frans Tange
Formand

Jens Rasmussen
næstformand

Kristian Andersen

Palle Knudsen

Mogens Stougaard
kasserer
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