11.8.2021

Generalforsamling
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.
Møde indkaldt af:

Bestyrelsen BV a.m.b.a.

Kl. 19:00
Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S.

Referent: Herbert Lindgaard Kleine

Deltagere:

40 fremmødte inkl. bestyrelsen, 30 stemmeberettigede medlemmer samt 1
fuldmagtsstemme.

Fravær:

Uden afbud, bestyrelsesmedlem David Almind Trebbien.

Referat
Punkter på
dagsordenen:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende års regnskab (2021) forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende, at vandværket søger om
udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Beslutning herom træffes af
generalforsamlingen efter de regler der gælder for en ændring af vandværkes vedtægter.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig til dette punkt afholdes der
ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

AD 1:

Jørgen Lykke Henriksen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

AD 2:

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Mogens Schlotfeldt.


Forord:
2020 blev et rigtig mærkeligt år for os alle, grundet covid-19 pandemien.
Vi kunne ikke længere ses med hinanden, vi kunne ikke længere bare holde møde eller tage
på kursus. Det blev besværligt at lave projekter, alting blev bare langt mere besværligt.
2019/2020 var år, hvor rigtig mange nye medlemmer kom til pga. nybyggerier på Bellinge
Fælled. Vi ville ellers havde været i gang med at renovere Bellinge Øst, men pga. travlhed kom
det først i gang i 2020. Pga. pandemien er renoveringen trukket ud og er først ved at blive gjort
færdig i år.



Bestyrelsen:
Efter den udsatte generalforsamling 2020, 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 sad også Gunnar Barslund (GB) og Carsten Gregersen (CG) fra det tidligere
Bellinge Øst med i bestyrelsen frem til årsskiftet.



Antal medlemmer:
Ved udgangen af år 2020 havde vandværket 2186 aftagere.
I årets løb er det en tilgang på 40 ”nye” aftagere.



Bestyrelsesarbejde:
Der har i 2020 været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamling.
Grundet pandemien har bestyrelsesmedlemmerne ikke deltaget i kurser og foredrag.
Bestyrelsen har haft stor fokus på at opdatere de digitale platforme og også på den front er vi
med helt fremme.
Vi har fået lavet en aftale med Rambøll ang. vores mailsystem samt hjemmeside, som gør, at
alt opdatering af Windows, kryptering og antivirus nu ligger ved dem.
Vi har ligeledes lavet en aftale med Vand Center Syd. Vores Scada-system er nu flyttet ind på
dublerede servere ved dem, så de står for opdatering af Windows og Antivirus på den del. En

opgave som ellers er rigtig tung for et lille vandværk som vores.
På Danske Vandværkers hjemmeside kan man se at IT-sikkerhed mod bl.a. hackerangreb er
et issue man tager meget alvorligt i øjeblikket, da det er noget der ses oftere og oftere. Danske
Vandværker har i den forbindelse også udbudt et kursus, så vi kan blive skarpere på den front.


Vandværket:
I årets løb har vi brugt vores energi på alm. vedligehold samt udvidelse af ledningsnettet pga.
de mange nye udbygninger på Bellinge Fælled. Derudover renoverer vi det tidligere Bellinge
Øst Vandværk, dette forventes afsluttet i år.
I Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. gør alt vi hvad vi kan, for at leve op til FN’s 17 verdensmål,
både når vi renoverer, men også i vores gøremål i hverdagen.



Vandmængder i tal:



Vandkvaliteten:
Alle prøver der er foretaget i årets løb, overholder kravværdierne i henhold til Miljøstyrelsens
bekendtgørelse. Prøverne kan ses på vandværkets hjemmeside.
Generelt må det siges, at kvaliteten af vores vand er rigtig god.



Fremtiden:
I år forventer vi fortsat aktivitet med udbygning af det nye kvarter på Bellinge Fælled.
Der er flere nye udstykninger i gang og andre er på vej.
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 og Covid-19, blev det udskudt.
Derudover vil vi fortsætte med renovering af det gamle ledningsnet.



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



Formanden takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt vores entreprenør Hansen &
Pedersen for et godt samarbejde i 2020.



Efter formandens beretning blev der stillet følgende spørgsmål:
3
Spørgsmål 1: Hvad sker der hvis vi kommer under 200.000 m og vi har stemt for at udtræde
af den økonomiske regulering i vandsektorloven?
Svar: Det vil der ikke ske noget ved, da vi så ikke kommer med i vandsektorloven.
Spørgsmål 2: 40 nye aftagere lyder af lidt i 2020, når vi tænker på alle de nye huse på Bellinge
Fælled?
Svar: Det er pga. at 80 grunde er blevet forudbetalt året før, beliggende på de private
udstykninger.
Spørgsmål 3: Det er træls selv at skulle aflæse sin måler, når man løbende gerne vil holde øje
med sit forbrug. Når vi får elektroniske målere, kan de så aflæses på en app eller lignende?
Svar: Løsningen der findes på markedet nu, fungerer kun delvist og er meget dyr. Vi følger
udviklingen tæt, så vi får en god og holdbar løsning. Vi skal være helt sikre, inden vi bruger så
mange penge som elektroniske målere koster. Vi ønsker også en løsning hvor der er ”real
time” aflæsning, som både hjælper forbruger og vandværket i lækagesøgning.
Spørgsmål 4: Hvordan er vandkvaliteten fra Øst Værket? Der var for nogle år siden problemer
med rødt vand.
Svar: Vi har renoveret ledningsnettet for ”døde” punkter, hvor der var problemer med gammelt
vand. Det er løst nu. Derudover havde Øst Værket også nogle mindre gode boringer som er
blevet sløjfet og vi har lavet en ny boring.
Spørgsmål 5: Vedr. forvirring på overskrift af link til en prøverapport på hjemmesiden. Der står
Brogårdsvej og ikke Brændekildevej som i rapporten?
Svar: Det er en fejl. Teksten på linket vil blive rettet.
Spørgsmål 6: Bliver der foretaget prøver for pesticidrester i vandet? Svaret kunne ikke findes
på hjemmesiden.
Svar: Ja, det bliver der løbende og vi har ingen problemer. Formanden vil følge op på om
prøverne mangler på hjemmesiden.

Der er i årets løb oppumpet og udpumpet følgende antal m3 vand:
År
2019
2020
Råvand oppumpet
199.091
230.661
Skyllevand
4.442
12.720
Udpumpet fra værket
194.649
217.941
Leveret til/modtaget fra Øst
0
0
Modtaget fra VCS
0
0
Udpumpet i alt
194.649
217.941
Solgt iflg. målere
187.439
206.703
Svind
7.210
11.238
Svind i %
3,70
5,16

Spørgsmål 7: Hvad er bedst, udendørs målerbrønd eller måler indendørs i teknikrum?
Svar: Når vi går over til elektroniske målere, vil udendørs målerbrønd være bedst pga.
rækkevidde. Det er også en fordel ved målerskift. Men forbrugeren kan ved nye huse selv
bestemme om den skal være inde eller ude. Vi anbefaler udendørs målerbrønd.


AD 3:

Kasserer Vagn Holmegaard fremlagde 2020 regnskabet for generalforsamlingen.


Der er brugt samme regnskabsprincipper og praksis som foregående år.
Regnskabet er stillet op efter ”hvile i sig selv princippet”.
Resultatopgørelsen for året 2020 viste en overdækning på kr. 632.014.
Nettoomsætningen i 2020 var på kr. 2.900.955 mod året 2019 på kr. 2.406.449.
Produktionsomkostningerne for 2020 var på kr. 996.405 mod kr. 655.161 i 2019.
Distributionsomkostningerne i 2020 var på kr. 1.427.715 mod kr. 1.192.702 i 2019.
Administrationsomkostninger var på kr. 494.030 mod kr. 589.461 i 2019.
De finansielle indtægter i 2020 var på kr. 46.676. De finansielle indtægter stammer fra
vandværkets beholdning af værdipapirer.
De finansielle omkostninger var for 2020 på kr. 36.455.



Balancen ved årets udgang er som følger:
Grunde og bygninger kr. 3.014.916. Boringer kr. 44.528. Ledningsnet kr. 7.729.714. Inventar
og installationer kr. 1.969. Vandmålere kr. 186.231. Kortlægning kr. 0, hvilket giver materielle
anlægsaktiver på kr. 11.077.358 mod året 2019 på kr. 10.086.452.
Vandværkets værdipapirer udgjorde ved årets slutning kr. 2.491.461 samt en likvidbeholdning
på kr. 3.025.616, i alt aktiver på kr. 16.875.926.
Vandværkets langfristede gældsforpligtelser pr. 31.12.2020 udgør kr. 16.136.604 samt de
kortfristede gældsforpligtelser på kr. 739.322.
Vandværkets samlede passiver udgør kr. 16.875.926.



Efter kassererens fremlæggelse af regnskabet blev der stillet følgende spørgsmål:
Spørgsmål 1: Hvorfor den høje likvidbeholdning og kunne man ikke sætte vandprisen ned?
Svar: Vi har haft den samme vandpris i otte år og den ligger under Vand Center Syd’s pris. Vi
kunne godt sætte vandprisen ned, men uden den likvide beholdning skulle værket ud og låne
penge hver gang der skulle foretages en større investering. Det vil så give en højere vandpris
og prisen vil også svinge fra år til år. Taksterne er godkendt af Odense Kommune.
Spørgsmål 2: Vil det ikke være en kæmpe investering at installere elektroniske målere?
Svar: Jo, det vil blive en meget stor investering, omkring 2 mio. kr. plus et årligt gebyr til app
eller lignende brugertjeneste. Bl.a. derfor har vi en stor likvidbeholdning, så vi er rustet til den
fremtidige investering.
Spørgsmål 3: Hvorfor er udgifter til pasning af værket steget?
Svar: Det er bl.a. fordi der både er Vest- og Øst Værket at passe nu og at Odense Kommune
ikke passer områderne foran værkerne og boringerne mere. Den udgift er nu også pålagt
vandværket.
Spørgsmål 4: Hvad er udgifter til telefon?
Svar: Det er tilskud til formandens og kassererens telefon.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.


AD 4:

AD 5:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Herefter fremlagde kasserer Vagn Holmegaard budgettet for 2021.


Indtægterne for året 2021 er budgetteret til i alt kr. 3.509.000. Heraf vandafregning på kr.
1.300.000. Fast bolig afgift kr. 740.000. Målerafgift kr. 227.000. Indskud for 25 boliger og en
storparcel kr. 1.758.000. Renteindtægter kr. 30.000. Dette giver en overdækning for 2021 på
kr. 546.000.



Af omkostninger kan nævnes følgende:
Vedligehold af pumper/bygninger på kr. 400.000. Vedligeholdelse af ledningsnettet kr.
800.000. Lønninger kr. 220.000. Skyllevandsafgift kr. 140.000. Administrationsservice Fyn kr.
150.000. Køb af elektricitet på kr. 128.000. Afskrivninger af bygninger kr. 407.000.
Afskrivninger af vandmålere kr. 86.000. Afskrivning af ledningsnet kr. 738.000.



Planlagte anlægsinvesteringer i 2021 er en ny boring på kr. 552.000 med 10 års afskrivning
samt renovering af Øst Værket på kr. 827.000 med 5 års afskrivning.



Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2021.

Indkomne forslag:
a)

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende, at vandværket søger om
udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Beslutning herom træffes af
generalforsamlingen efter de regler der gælder for en ændring af vandværkes vedtægter.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig til dette punkt afholdes der
ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
Der er flere årsager til at vi søger, men hovedårsagen er, at vi ønsker at udtræde af den
økonomiske regulering. Hvis vi bliver omfattet af reguleringen skal der betales skat.

AD 6:



Det indkomne forslag gav anledning til følgende bemærkninger og spørgsmål:
Spørgsmål 1: Hvis det bliver vedtaget at vandværket udtræder af den økonomiske regulering,
vil der så ikke være nogen grænse for værkets indtjening?
Svar: Vi vil stadigvæk være underlagt ”hvile i sig selv princippet” som hidtil. Taksten er ikke
ændret de sidste 8 år og vi har ingen planer om at ændre taksten.
Spørgsmål 2: Vil det ikke være mere effektivt at være med i den økonomiske regulering?
Svar: Det vil være det samme. Vi foretager allerede Performance Benchmarking med andre
værker, ligesom hvis vi er under den økonomiske regulering.
Bemærkning 3: Vandsektorloven har til hensigt at øge investeringer i vandværker og
Performance Benchmarking med andre værker, så de er ”up to date” på alle områder. Jeg vil
opfordre til at stemme imod.
Svar: Vi er et lille selskab og vi vil blive ramt meget hårdt som lille vandværk. Desuden er der
en bred opfattelse af, at stordrift ikke altid er det bedste for forbrugeren.
Spørgsmål 4: Skal vi betale mere hvis vi bliver underlagt den økonomiske regulering og i så
fald hvor meget?
Svar: Hvor meget det præcis vil koste ved vi ikke. Men det vil give svingende priser og der skal
betales skat, som vi ikke gør i dag. Endvidere vil der komme øgede administrationsudgifter.



Der blevet opfordret til at stemme, selvom 2/3 af de indkaldte ikke var mødt op til
generalforsamlingen.
Resultatet var: 25 for. 2 imod. 4 hverken for eller imod.

På valg til bestyrelsen var følgende:


David Almind Trebbien som ikke ønsker genvalg og Mogens Schlotfeldt som ønsker genvalg.



Mogens Schlotfeldt blev genvalgt og Lasse Freitag blev valgt.



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:

Intet under eventuelt.

Underskrifter:

11.8.2021

Ekstraordinær Generalforsamling
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.
Møde indkaldt af:

Deltagere:

Bestyrelsen BV a.m.b.a.

Referent:

Efter den ordinære
generalforsamling
Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S.

Herbert Lindgaard Kleine

38 fremmødte inkl. bestyrelsen, 32 stemmeberettigede medlemmer samt 1
fuldmagtsstemme.

Referat
Punkter på
dagsordenen:

1.
2.

3.
AD 1:

AD 2:

Valg af dirigent.
Behandling af indkomne forslag.
a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende, at vandværket søger om
udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Beslutning herom træffes af
generalforsamlingen efter de regler der gælder for en ændring af vandværkes vedtægter.
Eventuelt.



Der kom følgende bemærkninger og spørgsmål under dette punkt:
Bemærkning 1: Der gives udtryk for at den ekstraordinære generalforsamling ikke er lovligt
indkaldt, da den bliver afholdt lige efter den ordinære.
Svar: Ifølge Danske Vandværker har vi indkaldt fuldt lovligt.
Spørgsmål 2: Er det i orden at afholde den ekstraordinære generalforsamling?
Svar: Vi har spurgt Danske Vandværkers jurister om det er lovligt indkaldt. Det er lovligt
indkaldt ifølge Danske Vandværker og vi har fuldt deres retningslinjer.



Jørgen Lykke Henriksen blev valgt som dirigent.

Indkomne forslag:
a)

AD 3:

Underskrifter:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende, at vandværket søger om
udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven. Beslutning herom træffes af
generalforsamlingen efter de regler der gælder for en ændring af vandværkes vedtægter.



Der blev stemt om forslaget.
Resultatet blev: 27 for. 2 imod. 4 hverken for eller imod.



Forslaget blev vedtaget.

Under eventuelt var der følgende:


Hvorfor er det vedtægtsændringer?
Svar: Energistyrelsen har vedtaget, at beslutningen skal ske, som var det en vedtægtsændring.



Formanden takkede til slut for den store deltagelse og engagement og sagde at vi er stolte
over det vandværk vi har. Tak til Hansen & Pedersen, bestyrelsen og dirigenten.

