
Generalforsamling    
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.         

1.9.2020 

                               Kl. 19:00             

Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S. 

Møde indkaldt af: Bestyrelsen BV a.m.b.a. Referent: Herbert Lindgaard Kleine 

Deltagere: 

 

17 fremmødte, heraf bestyrelsen samt 8 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Referat 

  

Punkter på 
dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende års regnskab (2020) forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisorer. 

8. Eventuelt. 

 

AD 1:                                          Ivar Christensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

AD 2:                  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Mogens Schlotfeldt. 
 

 Forord: 
Man kan på flere måder sige at 2019 blev et skelsættende år for vandforsyningen i 
Bellinge. De 2 tidligere vandværker Bellinge Øst og Bellinge Vest vandværker 
fusionerede, og blev til et samlet vandværk, Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. 2019 blev 
også året hvor man fra myndighedernes side forlangte at man skulle søge efter langt flere 
stoffer i vandet end man tidligere har skullet, hvilket har betydet næsten en fordobling af 
vores udgifter på den post. 2019 har også været et år hvor mange nye medlemmer er 
kommet til, pga. rigtig mange nybyggerier på Bellinge Fælled, så alt i alt et år med stor 
travlhed for vores lille vandværk. 
 

 Bestyrelsen: 
Efter sidste generalforsamling, hvor der blev skiftet ud på en enkelt bestyrelsespost, 
konstituerede bestyrelsen sig med:  
Formand:………………………………...... Mogens Schlotfeldt (MS) 
Næstformand:…………………………..…… Jørgen Henriksen (JH) 
Kasserer:……………………………………. Vagn Holmegaard (VH) 
Sekretær:………………………….  Herbert Lindgaard Kleine (HLK) 
Bestyrelsesmedlem:………………..   David Almind Trebbien (DAT) 
Iht. fusionsaftalen indtrådte også Gunnar Barslund(GB) og Carsten Gregersen(CG) fra det 
tidligere Bellinge Øst, i en periode på 2 år, således at bestyrelsen består af 7 mand frem 
til 2021. 
 

 Antal medlemmer: 
Ved udgangen af år 2019, havde vandværket 2146 aftagere.  
I årets løb, er det en tilgang på 533 ”nye” aftagere, dette indbefatter dog også aftagerne i 
det tidligere Bellinge Øst. 
 

 Bestyrelsesarbejde: 
Der har i 2019 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde, 
samt 1 generalforsamling. Derudover har følgende bestyrelsesmedlemmer deltaget i: 
 

Den 13. januar: 
Møde med Bellinge Øst ved Albert Plesner, ang. overdragelse. (MS og AN) 
 

Den 14. januar: 
Møde med Aurora ang. levering af vand. (MS, VH, AN og Martin) 
 

Den 23. januar: 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde ang. forsyning af Aurora eller ej. 



 

Den 06. februar: 
Bl.a. på grund af kundehenvendelse, Kursus i blødgørende teknikker, Ringe. (MS og HLK) 
 

Den 19. februar: 
Dialogmøde Danske Vandværker. Hvordan skal Danske vandværker organiseres, 
fremtidssikring af foreningen. (MS) 
 

Den 05. marts: 
Møde ved Cowi Consults ang. etape 3. Romerdalen, Vandforsyningsgrænse, 
Ledningsføring, opdeling af projektet i 2 etaper, ny stamvej osv. (JH og H&P) 
 

Den 11. april: 
Repræsentantskabsmøde KVO. Det startede med et indlæg af Leif Koch fra firmaet Leif 
Koch, som handlede om lækage sporing via satelit. Derefter lidt at spise, hvorefter der 
fulgte 2 yderligere indlæg fra Odense Kommune 
Orientering om ny beredskabsplan for Odense Kommune, samt nyt vedr. BNBO’er. 
(Hans Peter Birk Hansen, Geolog, Odense Kommune) 
Ny drikkevandsbekendtgørelse samt status for pestisidfund, mm. (Richard Jensen, biolog 
og kemiker, Odense Kommune Landbrug og Natur). 
Efterfølgende det ordinære repræsentantskabsmøde. (MS, VH, HLK, DAT og CG) 
 

Den 24. april: 
Generalforsamling Region Fyn. 
Formanden bød velkommen og kunne glæde sig over at der var mødt så mange frem. 
Særlig velkommen til direktør Susan Münster, landsformand Ole Wiil og repræsentant fra 
teknisk forum Ole Hansen. Susan Münster fik ordet og gav en grundig orientering om 
politiske og strategiske fokusområder. Derefter holdt Ole Wiil et indlæg om succesen i 
ombygningen af strukturen i de private vandværker i Danmark. Kom ind på 
problematikken med en fælles pulje til finansiering af BNBO-beskyttelsen. Ole Hansen 
orienterede om arbejdet i Teknisk Forum, herunder storforbrugernes ønske om at etablere 
egne boringer. Informerede om hjemmesiden www.dk-vand.org hvor der er oplysninger 
om godkendelse af rør. 
Derefter afholdelse af den egentlige generalforsamling. (MS, VH, HLK og DAT) 
 

Den 02. maj: 
Rambøll – Ny hjemmeside samt ny mail konti-løsning. (MS og VH) 
 

Den 08. oktober: 
Kryb i ly kro, kursus i grundlæggende vandforsyning. (JH og MS) 
 

Den 14. oktober: 
Møde med Kemic og H&P ang. ekstra forfilter. (MS) 
 

Den 21. oktober: 
Områdemøde med danske vandværker. (MS og VH) 
 

Den 19. november: 
Temadag ved Rambøll om håndtering af pesticider og blødgøring af vand. (JH og HLK) 
 

 Vandværket: 
I årets løb har vi brugt vores energi på alm. vedligehold, samt udvidelse af vores 
ledningsnet pga. de mange nye udbygninger på Bellinge fælled. Et forsigtigt gæt fra 
Martin (H&P), lyder på at vi har lagt omkring 7 km. ny vandledning i jorden i 2019. 
 

 Vandmængder i tal: 
Der er i årets løb oppumpet og udpumpet følgende antal m

3
 vand: 

År 2018 2019 
Råvand oppumpet  208.116 199.091 
Skyllevand  2.513 4.442 
Udpumpet fra værket 205.603 194.649 
Leveret/modtaget til/fra Øst 49.018 0 
Modtaget fra VCS 0 0 
Udpumpet i alt 155.547 194.649 
Solgt iflg. Målere 140.390 187.439 
Svind 15.157 7.210 
Svind i % 9,74 3,70 
   

 

 Vandkvaliteten: 
Alle prøver der er foretaget i årets løb, overholder kravværdierne i henhold til 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse, prøverne kan ses på Vandværkets hjemmeside. 
Det skal dog siges at vi havde nogle prøver, hvor der var en enkelt coliform bakterie i, 
som vi ikke helt kan forklare endnu. Men vi jagter stadigvæk de muligheder der er. 
Generelt må det dog siges at kvaliteten af vores vand er rigtig god. 
 



 Fremtiden: 
I år forventer vi fortsat aktivitet med udbygning af de nye kvarterer på Bellinge Fælled. Der 
er flere nye udstykninger i fuld gang, og andre mindre er på vej. 
For at imødekomme den øgede mængde vand som skal leveres, har vi anskaffet endnu 
et nyt forfilter, og de sidste 2 efterfilter/kar er pt. i gang med at blive renoveret. 
I år sætter vi alt ind på at få det tidligere Bellinge Øst op at køre, det skulle det allerede 
have været sidste år, men pga. de mange nye tilslutninger nåede vi det ikke. 
Derudover er vi i fuld gang med at opdatere vores digitale platforme, så vi kan 
imødekomme de stadig stigende skrappere krav vi mødes med. Her kan jeg bl.a. nævne 
ny hjemmeside, ny mailløsning via Rambøll server, ny SCADA løsning via ordning fra 
VandCenterSyd og Thetys. 
 

 Forbrugerinformation: 
Af henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, § 28, om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket hvert år informere 
medlemmerne om drikkevandets kvalitet m.v. Denne information er lagt på, og kan læses 
på, Vandværkets hjemmeside. 
 

 Til slut vil jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt vores entreprenør 
Hansen & Pedersen, for et godt samarbejde i 2019. 
 

 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 
 

AD 3: Kassereren Vagn Holmegaard fremlagde 2019 regnskabet for generalforsamlingen. 
 

 Dette er det første regnskab med både Bellinge Øst Vandværk og Bellinge Vest 
Vandværk. Der er brugt samme regnskabsprincipper og praksis som foregående år. 
Resultatopgørelsen for året 2019 viste en overdækning på kr. 3.175.441. 
Nettoomsætningen i 2019 var på kr. 2.406.449 mod året 2018 på kr. 2.070.940. 
Produktionsomkostningerne for 2019 var på kr. 665.161 mod 2018 som var på kr. 
655.012. Distributionsomkostningerne i 2019 var på kr. 1.192.702 mod 2018 på kr. 
862.050. Administrationsomkostninger var på kr. 589.461 mod kr. 556.029 i 2018. 
De finansielle indtægter i 2019 var på kr. 51.686. De finansielle indtægter stammer fra 
vandværkets beholdning af værdipapirer. De finansielle omkostninger var for 2019 kr. 
17.323. 
 

 Balancen ved årets udgang er som følger: 
Grunde og bygninger kr. 2.425.451. Boringer kr. 55.660. Ledningsnet kr. 7.329.495. 
Inventar og installationer kr. 3.941. Vandmålere kr. 271.905. Kortlægning kr. 0, hvilket 
giver materielle anlægsaktiver på kr. 10.086.452 mod året 2018 på kr. 6.522.536. 
Vandværkets værdipapirer udgjorde ved årets slutning kr. 2.512.955, samt en likvid 
beholdning på kr. 3.192.407, i alt aktiver på kr. 16.653.191. 
Vandværkets langfristede gældsforpligtelser pr. 31.12.2019 udgør kr. 15.504.590, samt 
de kortfristede gældsforpligtelser på kr. 1.148.601. Vandværkets samlede passiver udgør 
kr. 16.653.191.  
 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 

AD 4:                           Herefter fremlagde kassereren Vagn Holmegaard budgettet for 2020. 

 Indtægterne for året 2020 er budgetteret til i alt kr. 2.916.000. 

Heraf vandafregning på kr. 1.238.000. Fast bolig afgift kr. 676.000. Målerafgift kr. 
207.000. Indskud (30 boliger) kr. 750.000. Renteindtægter kr. 45.000. 

Som giver en overdækning for 2020 på kr. 0. 

 Af omkostninger kan nævnes følgende: 

Vedligehold af pumper/bygninger på kr. 200.000. Vedligeholdelse af ledningsnettet kr. 
619.000. Lønninger kr. 230.000. Skyllevandsafgift kr. 150.000. Administrationsservice Fyn 
kr. 135.000. Køb af elektricitet på kr. 90.000. Afskrivninger af bygninger kr. 272.000. 
Afskrivninger af vandmålere kr. 86.000. Afskrivning af ledningsnet kr. 709.000. 

 Det kan nævnes nu hvor generalforsamlingen afholdes senere i år, grundet COVID-19 
situationen, at budgettet ligger meget tæt på det faktiske. Dog er indskud sat til 30 boliger, 
men vi er allerede oppe på 37. Vandanalyser på budget kr 70.000 kommer til at blive 
mindre, da der er udvidede analyser hver 4. år som sidst lå i 2019.   

 Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2020. 

 

 



AD 5: Ingen indkomne forslag. 

 

AD 6: På valg til bestyrelsen var følgende:  

 Vagn Holmegaard, Jørgen Henriksen og Herbert Lindgaard Kleine. Alle tre blev genvalgt, 
dog er det sidste periode at Vagn Holmegaard stiller op til valg.  

 Suppleant Ole Freitag og 2. suppleant Alex W. Andersen blev begge genvalgt.  

 

AD 7: Der var genvalg til revisorerne Ivar Christensen og Flemming Thorsen. 

 

AD 8: 

 
 
 

Under eventuelt blev følgende debatteret: 

 Der blev spurgt til afstandskrav til nye boringer af naboer m.m. I henhold til BNBO er 
kravet 25 meter, men i fremtiden vil der nok blive større restriktioner. Der er en del debat 
omkring dette for tiden. 

 Mogens Schlotfeldt nævner at det er bestyrelsen og hans store ønske at Bellinge Øst 
Vandværk kommer op og køre. Det er super godt at have Gunnar Barslund og Carsten 
Gregersen fra den tidligere bestyrelse med, for at trække på deres erfaringer. 

Det er ikke helt uden udfordringer at få gang i værket og vi gør alt hvad vi kan for at løse 
det. Vi kan godt løse det uden at vi skal ud og låne penge, da Bellinge Vandforsyning er 
rustet til det økonomisk. Det vil give en meget bedre forsyningssikkerhed når vi i fremtiden 
kan køre på begge værker. 

 Der blev forespurgt om bestyrelsens overvejelser i forhold til blødgørende 
vandbehandling. Bestyrelsen har haft blødgørende vandbehandling til debat og deltaget i 
kurser indenfor området. Da hårdheden ligger på 13 dH vil det ikke på nuværende 
tidspunkt være rentabelt at bruge så mange penge på et anlæg, da en hårdhed på 13 dH 
ikke er meget højt. Andre vandværker, der vandbehandler for kalk, har en væsentlig 
højere hårdhed. 

 

Underskrifter: 

 

 

 

  

 


