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Nordfyns Vandværk
Generalforsamling

Bårdesø Forsamlingshus
Den 14. marts 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for kalenderåret før 

generalforsamlingen forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.

 Der er indkommet 1 forslag

8. Eventuelt. 
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Ændring i bestyrelsen

• Den øvrige bestyrelse måtte i slutningen af oktober 2022 erklære sig uenig med den 
tidligere formand om grundlaget for afregning af ekstratimer og anden afregning.

• Efter en grundig drøftelse med advokat forsøgte vi at lande en mindelig løsning i 
midten af november 2022 baseret på et grundlag, som var blevet drøftet på ordinære 
bestyrelsesmøder i september og oktober 2022.

• Dette blev afvist af den tidligere formand.
• Bortvisningen blev derfor effektueret. Det var den 19/11-2022.

• Bestyrelsen har efterfølgende accepteret kravet om fuld løn under sygdom, da 
funktionærlovens bestemmelser gøres gældende på dette punkt.

• Bestyrelsen har ikke accepteret at betale løn i en opsigelsesperiode.
• Kravet om løn i en opsigelsesperiode er blevet genfremsat af 3F på vegne af den tidligere formand.
• Men 3F har frafaldet dette krav efter en juridisk vurdering af det fremsendte materiale fra os.

• Bestyrelsen har valgt at lukke sagen med den lønafregning, der fandt sted i slutningen 
af november 2022, og omfattede tiden frem til og med den 19/11-2022.

• Beslutningen er truffet i samråd med advokat
• Og den er nedfældet i et notat, som indgår i regnskabet sammen med den endelige lønafregning

Bakterier
• Coliforme bakterier

• Samlebetegnelse for stavformede 
bakterier som findes overalt 
omkring os.

• Et tegn på indtrængning af 
overfladevand.

• De skal bare ikke findes i 
drikkevand

• Kim-22
• Jord- og vandbakterier som trives 

bedst ved lavere temperaturer.
• Også disse kan være et tegn på 

indtrængende overfladenært 
vand

• E. coli
• Et tegn på forurening af vandet 

med sanitært spildevand.
• Der har aldrig været konstateret E. 

coli nogen steder i Nordfyns 
Vandværk. Heller ikke i denne 
omgang.
(så der er ingen kurver at vise)
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Bakteriekilder/tiltag
• Der er ikke fundet en ”rygende 

pistol”
• Ingen umiddelbart unormale 

forhold i de enkelte procestrin
• Ingen synlige skader 

• En hel række af faktorer kan spille 
ind på den udvikling vi har set:

• Kim i boringerne
• Ubalance i forsyning og proces

• Brand i Emmelev Mølle
• Samtidig med at alle tager 

hjem fra sommerhusene
• Styring af filtreringsprocessen
• Filtrene

• Iværksatte tiltag
• UV-anlæg
• Check af rentvandsbeholdere
• Forbedring af styring af 

filtreringsprocessen

Pugholm
• Matrikel 5K, Vellinge By, 

Bederslev.
• 2,0 Ha i alt
• 1,3 Ha skov

• Matrikel 5L, Vellinge By, 
Bederslev.

• 5,6 Ha i alt
• 1,6 Ha udenfor frednings-bælte 

og udenfor §3-område.

• Der er indgået forpagtningsaftale 
i overensstemmelse med 
vilkårene.

• Vi afventer Miljøstyrelsens 
beregning af beskyttelses-
områder før vi foretager os 
yderligere
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• Forsyningssikkerhed !
• Køretøjer skal altid kunne 

komme frem til boringerne.
• Og nødvendigt for at få 

128.225 (B1) i gang.

• Et projekt med ”benspænd”
• §3-status for dele af området 

fik stor indflydelse på 
linjeføringen.

• Blød bund fik stor indflydelse 
på mængderne.

• Resultat
• Dobbelt op på omkostning i 

forhold til det forventede.
• MEN 128.225 (B1) kom i gang 

i slutningen af juni.

Pugholm
Kørevej og skov

Udskiftning af 
vandmålere

• Forsinkelse pga. 
leveringsproblemer

• Stor overvægt vedr. 
udskiftning af brønde i 
sommerhusområderne.

• Alle udskiftninger blev 
gennemført indenfor 
kalenderåret 
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Iværksatte forbedringer (1)
Bestyrelsesarbejde / administration

• Økonomi
• Håndfaste retningslinjer for godkendelse af betalinger

• 2 til at godkende og aldrig et bestyrelsesmedlem, der selv er involveret.
• Udførlig specifikation (faktura/afregningsbilag)

• Hvad, hvor, hvem (rekvirent), omfang og formål.
• Økonomiopfølgning: En naturlig del af bestyrelsesarbejdet

• Gennemgang af større enkeltposter, kvartalsregnskab og løbende status på bestyrelsesmøder
• Konsoliderede oversigter over omfang og omkostninger ved store såvel som mindre projekter

• Dokumenter
• Vi bevæger os væk fra vedhæftede filer i e-mails og over i et ordnet cloud-lager
• Med de vigtigste dokumenter placeret i bestyrelsesportal

• Kontakt
• Telefon 70 60 28 89 svarer døgnet rundt/året rundt

• I normal kontortid: Midt Regnskab
• Ellers Vand Schmidts vagttelefon

• kontakt@nordfynsvand.dk overvåges konstant af Midt Regnskab og tilses hyppigt af 
formanden. Kontaktformularen på hjemmesiden sender hertil.

• www.nordfynsvand.dk er under opdatering og er stedet, hvor vigtig information 
formidles.

• Facebook: Det bruger vi ikke mere – kontoen er nedlagt ! 

Iværksatte forbedringer (2)
Drift

• Aftale med Vand Schmidt
(som har et solidt kendskab til vores vandværks opbygning og drift af vandværker i det hele taget).

• Overvågning af SRO (styring/regulering/overvågning).
• Reagerer på alarmer.
• Har bemyndigelse til at rekvirere assistance fra lokale leverandører.
• Kan i særlige tilfælde selv rykke ud.

• Månedligt servicebesøg i vandværket.
• Rengøringsaftale med Vandcenter Syd

• Vandcenter Syd har personale, som udelukkende tager sig af rengøring i de ca. 30 
vandværker, der hører under centeret – eller som os – har tilsluttet sig denne ordning.

• Stillingen som anlægspasser er nedlagt
• Omkostningen til de to ovennævnte svarer nogenlunde til den hidtidige lønomkostning.
• Udendørs vedligeholdelse vil blive rekvireret fra lokale leverandører efter behov.

• IT-sikkerhed
• Serviceaftale med vores SRO-leverandør sikrer løbende opdateringer af firewalls, antivirus og 

løbende backup af den computer, der styrer SRO-systemet.
• Vi har tegnet cyberforsikring.

• En vis hr. Putins aktiviteter har imidlertid medført, at en i forvejen høj præmie er steget med 150% fra 
2022 til 2023, så det skal revurderes – men det skal gøres nøje!!

• Nødforsyning (el)
• Der er etableret stik til tilkobling af generator i vandværket og på Pugholm.
• Vi arbejder på en varig løsning med hensyn til generator.
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Arbejdet i 2023

• Efter nogle år med investeringer i millionklassen er det tid til at ”puste ud”
• MEN den videre konsolidering af forsyningssikkerheden står højt på 

prioriteringslisten.
• Etablering af et 2-i-1-vandværk med mulighed for at køre i to separate kredse med 

hensyn til iltning, filtrering og rentvandstanke, hvis det bliver nødvendigt.
• Dele af dette er fremskyndet og nødvendiggjort af eftersynet af rentvandstankene som 

følge af bakterieangrebet.
• Vi når langt med dette i løbet af 2023; men separation af iltningsdelen vil næppe være 

indenfor rækkevidde.
• Det er også helt nødvendigt at få kontrolleret boringerne, hvor vi jo også finder kim-tal

• Ellers handler det om dette:
• Forankring af de iværksatte forbedringer
• Udarbejdelse af realistiske budgetter og planlægning af de kommende års forbedringer 

af vandværket under hensyntagen til den overordnede vandforsyningsplan
• At få igangsat dialog med andre vandværker med henblik på konkret løsning med 

hensyn til nødforsyning.
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Side

GENERALFORSAMLING
REGNSKAB

14. MARTS 2023

LEDELSESPÅTEGNING
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REVISIONSPÅTEGNING – UDDRAG
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RESULTATOPGØRELSE
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BALANCE - PASSIVER
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20

19

20



15-03-2023

11

Budget 2023

Valg

På valg til bestyrelsen er:
 Kim Skou Rasmussen (modtager genvalg)
 Ayoe Primdal (indtrådt som suppleant, modtager genvalg)
 Andre emner:

o …
o …

Valg af (intern) revisor. På valg er:
 Lene Henriksen (modtager genvalg)
 Mia Ottosen (modtager genvalg)
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Eventuelt

• Kort om regulativ og ansvarsfordeling
• Andelshaverens ansvar for alt bortset fra selve måleren starter hvor 

stikledningen passerer skel
• Eller hvis forsyningsledningen løber igennem andelshaverens grund: 30 

cm fra forsyningsledningen

2022 i tørre tal
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Flytning af målerbrønd 2008ff

• Flytning af målerbrønde til skel for 10-15 år siden
• Det blev besluttet at målere skulle flyttes til skel på generalforsamlingen i 

2008.
• Senere blev det besluttet, at dette ikke var nødvendigt
• Nogen har derfor afholdt en omkostning, mens andre ikke har
• Hvis alle skal stilles lige, kan der ligge en omkostning for vandværket på 

0,5 til 1 mio. kr.
• Og et uendeligt stort tidsforbrug til at få klarhed over økonomien i hvert enkelt 

tilfælde.
• Bestyrelsen kan ikke gå ind i dette, med mindre det bliver besluttet på en 

generalforsamling.
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