Nordfyns Vandværk
CVR: 5870 1718
Referater 2014 – 2015

Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 8. september 2015 kl. 19:00 i Vellinge
forsamlingshus.
Antal mødte: 5, heraf 4 fra bestyrelsen
Ikke mødt: Frans Tange
Dagsorden
Velkomst ved næstformanden
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog: Jens Rasmussen, der valgtes enstemmigt.
Generalforsamlingens godkendelse:
Generalforsamlingen skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel – annonceret tirsdag den
25. august og 1. september 2015.
Generalforsamlingen skal være afholdt i september måned.
Dagsorden skal være i overensstemmelse med vedtægten.

BESLUTNING
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen kunne godkendes som lovlig.
2. Bestyrelsens beretning

I det forløbne år har vi fortsat udflytning af målerbrønde til skel, omlægning af ledninger hvor de
har gået over privat grund til flere forbrugere mv.
På vandværket har vi udskiftet udpumpningsanlægget og etableret automatisk skylning. Vi har
fået etableret råvandsstation over boring 1.
Vandspild er i år opgjort til 13,08 % mod 12,34 sidste år.
Udpumpet vandmængde i 2014 146.172 m3 mod 152.802 m3 og solgt til forbrugeren i 2014
131.166 m3 mod 133.951 m3 sidste år.
Vandanalyser, der er i år udvidet med kontrol af pesticiderne CGA 62826 og CGA 108906 som
begge er blevet konstateret i vores boringer. Pesticidet kaldes populært kartoffel pesticid, da det
først blev fundet ved boringer tæt på kartoffelmarker. Myndighederne har ikke pt. taget stilling
til, hvordan man skal forholde sig til stoffet.
Vi har fået automatisk skylning af filterne på vandværket.
Vi har besluttet at overgå til fjernaflæste vandmålere og der vil fremover ved udskiftning af
måler blive monteret fjernaflæst måler. I den forbindelse bemærkes, at man kan anskaffen en
aflæsningsenhed, så man kan se sit vandforbrug, uden at skulle ud i målerbrønden.
Vi har holdt møde med kommunen om vores boringer og fremtidige placeringer af kildefelt.
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Vi har fået etableret et kvalitetsstyringsprogram, som vi fremover vil udbygge til sikring af
kvalitet i vores vandforsyning.
BESLUTNING
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Årsrapport
Årsrapporten udviser et underskud på t. kr. -1.250 mod sidste år t. kr. -421 begge efter
afskrivninger på hhv. t. kr. 693 og 690. I øvrigt henvises til årsrapporten.
Egenkapitalen udgør t. kr. 29.324 mod t. kr. 30.563 sidste år, differencen svarer til årets
underskud med tillæg af nye indskud t. kr. 44.
Likviditetsmæssigt har vi omsætningsaktiver på t. kr. 1.304 og kortfristet gæld på t. kr. 568,
hvorfor der således er t. kr. 736 i likviditetsbeholdning.
BESLUTNING
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for det kommende år fremlægges
Vi fremlægger i år budget for 2017, da budgettet for 2016 blev godkendt sidste år. Budgettet
er indsat bagerst i årsrapporten og udviser et underskud på t. kr. 371 efter afskrivninger på t.
kr. 717, hvor ved der fremkommer et likviditets overskud på t. kr. 346.
Alle takster er uændrede.
BESLUTNING
Taksten på kr. 5,00 for Flyvesandets Campingplads var i takstbladet ikke medtaget, hvilket
rettes. Så vel budget som takstblad blev taget til efterretning med foranstående tilføjelse.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen
På valg for 2 år til bestyrelsen er:
Frans Tange (modtager genvalg).
Mogens Stougaard (modtager genvalg).
Jens Rasmussen (modtager genvalg).
BESLUTNING
Alle 3 blev genvalgt enstemmigt.

5. På valg for et år som suppleant til bestyrelsen:
Kjeld Kramsbjerg Hansen (modtager genvalg).
BESLUTNING:
Kjeld Kramsbjerg Hansen blev enstemmigt genvalgt
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6. Valg af revisor og revisor suppleant
På valg for et år som intern revisor er:
Kristian Iversen (modtager genvalg)
BESLUTNING
Kristian Iversen blev enstemmigt genvalgt.

På valg som revisor suppleant Rikke Nørgaard (modtager genvalg)
BESLUTNING
Rikke Nørgaard genvalgtes enstemmigt.

7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgår.

8. Eventuelt
Jens Rasmussen spurgte ind til, hvilke tanker Mogens havde til fremtiden herunder fortsat
administration. Hertil oplyste Mogens, at han arbejder på at uddelegere så meget som muligt,
så kontoret fortsat kunne administrere vandværket.
Der blev udtrykt stor tak til Kristian Andersen for pasningen af Vandværket, det var flot, så
stor ros.

Referat:

Mogens Stougaard
Dirigent:

Jens Rasmussen
Bestyrelsen:

Frans Tange
Formand, fraværende

Jens Rasmussen
næstformand

Kristian Andersen

Palle Knudsen

Mogens Stougaard
Kasserer
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