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Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 13. september 2011 kl. 19:00 i Vellinge For-
samlingshus.

Antal mødte: 5 andelshavere var fremmødt. Fra bestyrelsen deltog Kurt Andersen ikke.

Dagsorden

Velkomst

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kristian Iversen.

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

Kristian Iversen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen kunne godken-
de, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og beslutningsdygtig samt at dagsordenen 
var i overensstemmelse med vedtægten. som lovlig 

2. Bestyrelsens beretning

Udover nedenstående beretning, henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Vi har i det forløbne år fået udskiftet hovedventiler til boringer, opsat materialeskur bag 
vandværk, renoveret boringer, herunder udskiftet pumpe i boring 2, samt spulet råvands 
ledninger.

Lovmæssigt er der stillet krav om udvidelse af den dyrknings frie zone omkring boringer fra 
10 til 25 meter. Der er dog endnu ikke meldt noget ud officielt fra Miljøministeren, hvorfor 
der ikke er taget kontakt til dyrkerne endnu. Så snart vi kender de nærmere omstændig-
heder vil vi tage kontakt til dyrkerne for at få løst problemet så det er mest hensigtsmæs-
sigt både for dem og vandværket. Efter loven skal der ydes en erstatning årligt på kr. 429 
pr. boring til dyrkerne.

Vi har fået værdiansat vandværket med udgangspunkt i status pr. 31-12-2009 til en værdi 
på samlet kr. 31.730.759 fordelt på distributionsanlæg kr. 30.270.290 og produktionsan-
læg kr. 1.460.469. Nordfyns Kommune har ønsket denne værdiansættelse med henblik på, 
at vi kan opdele tilslutningsbidraget, stikledningsbidrag, hovedledningsbidrag og anlægsbi-
drag. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil forsøge at fastholde vores nuværende tilslutningsbidrag 
på kr. 17.000. Det er væsentligt mindre end det kunne være efter værdiansættelsen af an-
læggene. Vi håber derfor kommunen kan tilslutte sig vores pris på kr. 17.000, der er frem-
over vil være fordelt således, stikledningsbidrag kr. 6.000,00 hovedledningsbidrag kr. 
10.000 og anlægsbidrag kr. 1.000.

Vandværkstilsynet 2010, gav anmærkning om bedre overholdelse af den dyrknings frie zo-
ne. Da vi ikke havde informeret dyrkerne herom, udsendte vi hurtigt en information om at 
den dyrknings frie zone skal overholdes.

Vandanalyserne har på nær en enkelt, hvor jernindholdet var for højt, været tilfredsstillen-
de. Årsagen til det forhøjede jernindhold, blev fundet og efterfølgende prøver var i orden.

Projekt måler brønde ved skel, er ved at komme langsomt i gang, men vi forventer at an-
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noncere 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 eventu-
elt ikke tilmeldt, i håbet om, at få dem med, når vi alligevel er i området.

Til kemiske virksomheder, landbrug mm, er der kommet skærpet krav om tilbagestrøm-
nings ventil, således at forurening ikke kan gå i forsynings nettet, som det f.eks. er sket i 
Køge mm.

Vandspildet har i år været ekstra stort på 20,78 % mod sidste års svind på 16,82. i kubik-
meter svarer svindet til 34.923 m3 (29.973). Vi håber dog at have fundet årsagerne til en 
del af svindet. På Krogsbøllevej ved kanalen fra Vestermosen, fik vi i foråret mistanke om 
et brud, da der løb vand fra brinken og ned i kanalen, derudover fandt vi lige før sommer-
ferien også et brud hos en forbruger, hvor vandet løb i en gammel brønd. 
En anden årsag til, at svind procenten stiger er, også at vi har solgt mindre vand end tidli-
gere år, hvilket skyldes et par store forbrugeres fald i deres erhvervsproduktion.

Beslutning

Beretningen godkendtes uden yderligere spørgsmål.

3. Årsrapport 2010 fremlægges til godkendelse.
Den reviderede årsrapport er udleveret tillige med dagsordnen.

Årets resultat blev et underskud på kr. 651.150, hvilket skyldes, at vi i år har afskrevet på 
anlægsværdien, hvilket vi ikke har gjort før, med kr. 706.399. Da afskrivningerne er betalt 
ved anskaffelsen af anlæggene, vil de ikke belaste likviditeten, hvorfor vi har anført likvidi-
tetsbidraget på kr. 55.249 i resultatopgørelsen som en ny post.

Vandværket formue udgør nu kr. 32.280.097, hvoraf opskrivningen af vandværket pr. 1-1-
2010 udgør kr. 31.730.759.

Beslutning

Det revidere regnskab blev gennemgået og godkendt enstemmigt.

4. Budget for det kommende år fremlægges.
Budgettet er indsat bagerst i årsrapporten sammen med takstbladet og er baseret på 
uændrede takster.

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

Budgettet for det kommende år blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg for 2 år til bestyrelsen:
Frans Tange, Jens T. Rasmussen og Mogens Stougaard, der alle er villige til genvalg og fo-
reslås genvalgt af bestyrelsen.

Beslutning

Alle blev enstemmigt genvalgt.

På valg for et år som suppleant til bestyrelsen:
Kjeld Kramsbjerg Hansen, der er villig til at modtage genvalg og derfor foreslås genvalgt af 
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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 besty-
relsen.

Beslutning

Kristian Iversen genvalgtes enstemmigt.

På valg for et år som intern revisorsuppleant er:
Birthe Pedersen, der ikke ønsker genvalg, som ny suppleant foreslår bestyrelsen derfor 
Rikke Nørgaard.

Beslutning

Rikke Nørgaard, ny valgtes enstemmigt.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgik.

8. Eventuelt

Kristian Andersen orienterede om, at der havde været lynnedslag i vandværket den 26. 
august som havde forårsaget at stop i udpumpningen, så frekvens omformeren skulle gen-
startes.

Mødet blev herefter afsluttet af dirigenten med tak for god ro og orden og dirigenten blev takket 
for god ledelse af generalforsamlingen.

Referat

Mogens Stougaard

Dirigent

Kristian Iversen

Bestyrelsen

Kristian Andersen, formand Jens T. Rasmussen Mogens Stougaard
næstformand kasserer

Frans Tange Kurt Andersen, fraværende
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