
 
 

 
Dagsorden: 
 
Valg af dirigent. 
Helge Frederiksen blev valgt. 
Han takkede og erklærede mødet for lovligt indkaldt. 
. 
Formandens beretning: 
 Svend Thomsen fremlagde beretningen for det seneste års drift i Vandværket. 
Bilag vedlagt. 
Beretningen blev godkendt 
 
 
Aflæggelse af regnskab: 
Jørgen Jellev gennemgik regnskabet for år 2020 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
Regnskabet vedlagt 
 
Valg til bestyrelsen: 
Svend Thomsen blev genvalgt, 
Jørgen Jellev blev genvalgt 
 
Indkomne forslag: 
Der er ikke kommet noget. 
 
Eventuelt: 
Der blev forespurgt om der kunne gøres ved mange måger på Vandværkets tårnur. 
 
   
Svend Thomsen, formand   Jens Kristensen, teknik   Ole B. Pedersen, pladsmand,                                  
Jørgen Jellev, regnskabsfører, Ebbe Nielsen, sekretær  
 
 
 

 

 

 



 
 

 Beretning for året 2020  

Bestyrelsen har mødtes i gennemsnit knap en gang om måneden i løbet af året og drøftet og 
besluttet omkring aktuelle emner. Desuden har der været livlig mailkorrespondance mellem 
bestyrelsesmedlemmerne og medarbejderne hen over året.  

Driften  

Driften af vandværket har forløbet uden de store problemer. Drikkevandet er rutinemæssigt løbende blevet 
kontrolleret og fundet i god kvalitet. Bortset fra et enkelt tilfælde af colibakterier, som viste sig at være et internt 
problem på prøveudtagningsstedet.  

Der er for året 2020 leveret 31.800 m3 vand, mod 30.850 i 2019, hvilket er en stigning på 
3%.  Forbruget har de seneste mange år stabiliseret sig i området 30.000 til 32.000 kubikmeter.  

Vi har ikke været forskånet for brud i 2020, idet vi har haft tre brud – alle i forbindelse med 
gravearbejde. Dertil kommer lækage ved en stophane.  

Vi har hele året nydt godt af vores målerkoncept, hvis fornemste egenskaber er at vi kan fjernaflæse, og som 
en ekstra bonus få alarm omkring lækager og utilsigtet forbrug hos forbrugeren.  Udover den årlige aflæsning 
foretager vi også kvartalsvise aflæsninger, og vi finder typisk et par tilfælde af unormalt forbrug, som vi 
selvfølgelig gør den pågældende, forbruger opmærksom på.  

Vedligehold og forbedringer  

Vi har i 2020 foretaget visse nødvendige vedligehold og forbedringer på vandværket.  

Vi har installeret to nye udpumpningspumper. Det øger driftssikkerheden, og styringsformen 
bevirker en besparelse i elforbrug på ca. 15 %.  

Efter forenklingen af vandværket i 2019 med bl. a. frakobling af den externe rentvandstank, trængte 
vandværket til en omgang maling indvendig. Det blev foretaget i foråret  

Anlægget  

Robotklipperen klarer næsten alene vedligehold af anlægget. Dog har robotklipperen vist sig igen at være 
særdeles ustabil hen gennem 2020.   

Der er opsat nye spots ved tårnuret  

Tiltag i 2021 (og fremover)  

Vi vil i 2021 lægge noget mere automatisering og overvågning ind i vandværks-processen. 
Også overvågning af anlægget vil være med i vores overvejelser. Det for at sikre vandproduktionen; 
men også for at gøre det nemt og attraktivt at passe vandværket. Vi har startet en dialog med firmaet Blue 
Control om et styrings-concept, der vil passe til vores vandværk.  

Vi har fastlagt en forretningsgang for afregning af lejeboliger. Fremover vil afregning af lejeboliger - hvad 
enten det drejer sig om en eller flere lejemål i en ejendom – foregå via udlejer og ikke direkte med lejer. Vi 
vil konvertere til denne afregningsform efterhånden som der kommer en ny lejer.  

Det var så beretningen for 2020. 
Til slut vil jeg gerne takke for godt samarbejde i bestyrelsen – til Ebbe, Ole og Jens. Jeg vil også gerne takke 
Jørgen, Jens og Boye for et solidt og veludført arbejde i 2020. Også Jeres gode forslag til forbedring af 
driften og arbejdsgangen er værdifulde.  

Langesø, den 29. sept. 2021  

Svend Thomsen 

 
 
 



 
 

Årsregnskab 2020 
Det følgende er vandværket 
regnskab for år 2020.  Det er 
opsat som et udtræk af den 
årsrapport, som er 
udarbejdet af vores revisor, 
ERNST & YOUNG i 
Sønderborg. Samtidig kan 
det oplyses, at revisor har 
gennemgået bilag og 
kontoudtog og herefter 
revideret og godkendt 
regnskabet uden 
nogen bemærkninger. 

 

RESULTATOPGØRELSE  2020  2019 

Indtægter  547.595  505.526 

Udgifter  522.661  458.448 

Årets resultat  24.934  47.078 

 

INDTÆGTER  2020  2019 

Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand  724.212  700.505 

Afgift for ledningsført vand  194.094  203.025 

Vandafgift  530.118  497.480 

Rykkergebyr  600  1.100 

Øvrige indtægter  16.877  6.946 

Indtægter i alt  547.595  505.526 

 



 
 

UDGIFTER  2020  2019 

Vedligeholdelse af hovedledning  7.526  17.667 

Vedligeholdelse af haveanlæg  18.367  27.986 

Vedligeholdelse af vandværk  127.562  91.805 

El-forbrug  27.997  23.842 

Vandprøver m.m.  35.926  3.812 

Køb af vand  19.201  0 

Afskrivninger  86.793  84.118 

Lønninger + kørsel  77.345  77.119 

Honorar til bestyrelse og regnskabsadministrator  45.596  45.668 

Forsikringer  5.620  5.452 

Repræsentation  2.023  1.921 

Mødeudgifter  2.034  3.325 

Opkrævningsgebyr  1.555  1.537 

PC-drift  26.136  37.823 

Revision og regnskabsassistance / Bogføringsassistance  14.720  14.520 

Porto og gebyrer  2.653  1.388 

Kontorartikler  180  204 

Diverse  22.417  20.191 

Udgifter i alt  522.661  458.448 



 
 

 

BALLANCE PR. 31. DECEMBER  2020  2019 

AKTIVER 
  

OMSÆTNINGSAKTIVER: 
  

Sydbank 101954-5  1.181.557  908.564 

Varedebitorer  14.578  52.506 

Tilgodehavende merværdiafgift  0  30.476 

ANLÆGSAKTIVER: 
  

Afskrivninger  636.694  723.487 

Grund, bygninger m.v. efter afskrivning  244.154  244.154 

AKTIVER I ALT  1.832.849  1.715.033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BALLANCE PR. 31. DECEMBER  2020  2019 

PASSIVER 
  

EGENKAPITAL 
  

Saldo 1. januar  1.698.183  1.651.105 

Årets resultat  24.034  47.078 

Egenkapital i alt  1.723.117  1.698.183 

GÆLDSFOPLIGTELSER 
  

Skyldige lønrelaterede poster  23.544  9.686 

Skyldige omkostninger  4.565  7.164 

Skyldig moms  81.623  0 

Gældsforpligteler i alt  109.732  16.850 

PASSIVER I ALT  1.832.849  1.715.033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


