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Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2011 kl. 19:00.

Mødested: Thygesensvej 2.

Mødte: Kristian Andersen, Kurt Andersen, Jens Rasmussen, Frans Tange og Mogens Stougaard.

Afbud: Der var forhåndsafbud fra Jens Rasmussen.

Dagsorden

Velkomst og opfølgning på referater fra generalforsamling og konstituering, der tidligere har været 
udsendt.
-------------------------

Referater blev underskrevet.

1. Vandværket

1.1. Boringsventiler er udskiftet
---------------
Taget til efterretning

1.2. Materialeskur er opsat bag vandværk
-----------------

1.3. Materialeskuret var opført i vedligeholdelsesfrit materiale. 
Taget til efterretning

1.4. Påbud om dyrknings fri zone omkring boringer øges fra 10 til 25 meter.
Landmænd kompenseret med kr. 429 årligt pr. boring.
------------------

Den dyrknings frie zone blev drøftet og der var forslag om, at foreslå landmændene at are-
alet blev udformet som ellipse, for opnåelse af en rationel dyrkning med maskiner.

1.5. Renoveringer af boringer 
------------------

Boringer var blevet renoveret og der var kommet ny pumpe i boring 2. Taget til efterret-
ning.

1.6. Spuling af råvandsledninger
-------------------

I forbindelse med at ventilerne til rå vands boringerne blev udskiftet, viste det sig at led-
ningerne var delvis tilstoppede med okker, hvor det blev besluttet at spule dem igennem, 
hvilket er blevet gjort i foråret, taget til efterretning. 

2. Drift siden sidst

2.1. Kristiansminde Vandværk 
Ledning fra Kristiansmindevej 45 til Vandværket Kristiansmindevej 35, men ikke til sluttet.
--------------------

Taget til efterretning.

2.2. Værdiansættelse af vandværk
Der er lavet beregning af vandværkets værdi pr. 31-12-2009, som er indarbejdet i års-
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regnskabet for 2010.

Tilslutningsbidrag kan nu opdeles i hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stik-
ledningsbidrag, der tilsammen langt overtiger vores nuværende tilslutningsbidrag, der for-
slås bibeholdt på kr. 17.000,00.

Årsregnskabet er i øvrigt aflagt efter samme retningslinjer som tidligere, det vil sige at alle 
reparationer mv. er udgiftsført.

Vi har efterfølgende konstateret, at dette princip nok ikke er korrekt, hvorfor vi skal drøfte 
om vi fremover skal skifte princip. Ændringen går ud på, at ved udskiftninger mm., skal det 
udskiftede udtages af anlægsaktiverne og det nye indsættes i stedet. 
----------------------

Det blev besluttet at kassereren arbejder videre hermed. Tilslutningsbidraget ønskes 
uændret på samlet maks. kr. 17.000, og vi imødeser kommunes godkendelse heraf. Alter-
nativt må vi se hvad kommunen kan godkende.

2.3. Vandindvindingstilladelsen.

Ansøgning er indsendt, men kommunens godkendelse er stadig ikke kommet.
------------------------

Taget til efterretning.

2.4. Vandværkstilsyn
Nordfyns Kommune anmodede sidste år om, at den dyrknings fri zone skulle overholdes 
bedre. Forpagter er blevet orienteret herom. 
Den udvidede dyrknings fri zone gælder fra 1-09-2011, men der mangler fortsat vejlednin-
ger herom fra miljøministeriet.
-----------------------

Vi afventer yderligere orientering om den udvidede dyrknings fri zone, inden vi henvender 
os til dyrkerne.

2.5. Vandanalyser
På nær en enkelt prøve hvor jernindholdet var for stort, har øvrige prøver været til freds-
stillende. Der er fundet forklaring på afvigelsen, der skyldtes prøvetagning fra en hane der 
ikke blev anvendt. 
-----------------------

Taget til efterretning.

2.6. Projekt målerbrønd ved skel
Der er ganske langsomt ved at komme gang i tilmeldinger og ved reparationsarbejder 
mm., opsættes der nu målerbrønde. Ved ejendomme hvor vi har konstateret ledninger på 
tværs af private grunde er vi i gang med, at ændre stikledningerne, således at alle ejen-
domme får en stikledning til egen målerbrønd direkte fra hovedledning.
-----------------------

Taget til efterretning

2.7. Tilbagestrømningsventil
Krav om tilbagestrømningsventil fra visse typer virksomheder. Peter Jensen Bårdesø VVS 
har været til møde herom.
--------------------------
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Taget til efterretning

2.8. Ny understyret ny af hovedledning ved Krogsbøllevej
Der var konstateret en mulig utæthed ved den gamle underføring under kanalen ved 
Krogsbøllevejs passage af kanal fra Vestermosen. I stedet for at grave den gamle ledning 
om – der ligger i et støbejerns rør – blev der trukket 2 nye ledninger under kanalen på en 
længde af 100 meter i dimension 90 Ø.
---------------------

Taget til efterretning.

2.9. Vandspild
Sprængt måler med stort vandforbrug.
----------------------

Afventer indberetning.

3. Årsrapport 2010

3.1. Årsrapport er vedlagt. På grund af afskrivninger udviser resultatet et underskud på t. kr. 
651 mod et overskud i 2009 på t. kr. 265. Afskrivninger t. kr. 706 tilbageføres likviditets-
mæssigt, således at der er et likvidt overskud på t. kr. 55.

Formuen udgør pr. 31-12-2010 t. kr. 32.280, hvoraf værdiansættelsen af vandværket ud-
gør t. kr. 31.731.

Der var revision fredag den 26. august 2011 og revisionsprotokol forelå. Protokollen blev 
godkendt og underskrevet.

Årsrapporten godkendtes og ledelsens regnskabspåtegning blev underskrevet.

3.2. Budget 2012
Budgettet er udarbejdet på grundlag af uændrede takster.
------------------------

Det i årsrapporten udarbejdede budget blev gennemgået og godkendt.
Takstbladet blev ligeledes godkendt.

4. Økonomisk oversigt pr. 30-06-2011

4.1. Balancen pr. 30-06-2011, udviser et resultat på t. kr. 11, mod sidste år t. kr. 194. Forskel-
len skyldes bl.a. under ført vandledning på Krogsbøllevej t. kr. 94, brøndborer t. kr. 54 og 
rensning af råvandsledninger t. kr. 20.
------------------

Taget til efterretning

5. Generalforsamling – er fastsat til tirsdag den 13. september 2011 kl. 19:00 i Velling Forsam-
lingshus.

5.1. Dirigent – Kristian Iversen foreslås. 

5.2. På valg til bestyrelsen for 2 år er:
Jens T. Rasmussen, Frans Tange og Mogens Stougaard, der er villige til genvalg.
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5.3. På valg som suppleant for et år er:
Kjeld Kramsbjerg Hansen, der er villig til at modtage genvalg

5.4. På valg som intern revisor for et år:
Kristian Iversen, der er villig til genvalg

5.5. På valg som intern revisorsuppleant for et år er:
Birthe Pedersen – ønsker ikke at modtage genvalg, i stedet foreslår bestyrelsen Rikke Nør-
gaard.

6. Eventuelt
Der forelå ikke noget til eventuelt.

Mødet blev derefter hævet.

Referat

Mogens Stougaard

Bestyrelsen

Kristian Andersen Jens T. Rasmussen Mogens Stougaard
formand næstformand kasserer

Frans Tange Kurt Andersen




