
Generalforsamling    
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.         

16.3.2022 

                               Kl. 19:00             

Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S. 

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

 

Deltagere: 

 

 

22 fremmødte inkl. bestyrelsen, 20 stemmeberettigede medlemmer  

 

Referat 

  

Punkter på 
dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende års regnskab (2022) 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 og omhandlede følgende: 

 Bestyrelsen: 
Efter den udsatte generalforsamling 11.08.2021, konstituerede bestyrelsen sig med: 
 
Formand:………………………………….... Mogens Schlotfeldt 
Næstformand:………….……………….…… Jørgen Henriksen 
Kasserer:…………………………………….. Vagn Holmegaard 
Sekretær:……………………………...Herbert Lindgaard Kleine 
Bestyrelsesmedlem:……………………………….Lasse Freitag 

 Antal medlemmer: 
Ved udgangen af år 2021 havde vandværket 2353 aftagere. 
I forhold til året før, er det en tilgang på 150 nye aftagere, så alt i alt en pæn tilgang. 

 Bestyrelsesarbejde: 
Der har i 2020 været afholdt 3 bestyrelsesmøder, 1 generalforsamling samt en ekstraordinær 
generalforsamling. Derudover har bestyrelsesmedlemmerne deltaget i: 
17.06. Repræsentantskabsmøde KVO. 
22.06. Generalforsamling Danske vandværker, Region Fyn. 
02.12. BNBO-informationsmøde - Region Fyn. 
På grund af covid 19 pandemien, begrænsede det sig til hvor meget der kunne deltages i. 
Der blev brugt en del resurser på at opdatere vores digitale platforme i 2020, som nu viser sig 
at være givet godt ud, når vi tænker på de cyberangreb der har været mod danske 
virksomheder og vandværker.  
I 2021 er der brugt tid på at finde elektroniske målere, som vi mener lever op til tidens krav. Det 
arbejde har båret frugt, så næste gang I får ny måler, så bliver den elektronisk.      

 
 Vandværket: 

I 2021 er der brugt energi på alm. vedligehold, udvidelse af ledningsnet til de nye udbygninger 
på Bellinge fælled, renovering af det tidligere Bellinge Øst Vandværk samt boring 7 på 
Bondebjerget. Det har været et større arbejde, men vi forventer det afsluttet meget snart. 
I Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. gør vi alt 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: 

Der er i årets løb oppumpet og udpumpet følgende antal m
3
 vand: 

År 2020 2021 

Råvand oppumpet  230.661 232.827 
Skyllevand  12.720 8.970 
Udpumpet fra værket 217.941 223.857 
Modtaget fra VCS 0 0 
Udpumpet i alt 217.941 223.857 
Solgt iflg. målere 206.703 209.605 
Svind 11.238 14.252 
Svind i % 5,16 6,37 
   

 

 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 forventes det at aktiviteten på Bellinge Fælled falder drastisk i forhold til tidligere år, da der 
kun er få grunde tilbage. 
Der skal forhandles BNBO med de lodsejere der har jord som støder op til vores boringer. 
Der skal installeres elektroniske målere til 750 forbrugere. 
Derudover fortsætter arbejdet med renovering på noget 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 herefter de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt entreprenør Hansen & 
Pedersen for et godt samarbejde i 2021. 
 

 Efter formandens beretning blev der stillet følgende spørgsmål: 
Spørgsmål 1: Hvor stort et område på Bellinge Fælled hører til vandværket? 
Svar: Vandværkets område går til øst for den store sø, grænsen er markdiget med de gamle 
træer. Det er Vand Center Syds område derfra og ind mod Odense. 
Spørgsmål 2: Hvor mange lodsejere skal der forhandles BNBO med og hvad kommer det til at 
koste? 
Svar: 5 lodsejere skal der forhandles med. Det er svært at fastsætte et beløb endnu, det 
afhænger af hvad lodsejer kommer til tabe på ikke at kunne dyrke de berørte områder med 
hjælp fra sprøjtemidler. Det er derfor at vi skal ud og tale med dem.  
 

 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

 
AD 3: Kasserer Vagn Holmegaard fremlagde 2021 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 2021 viste en overdækning på kr. 1.642.077. 
Nettoomsætningen i 2021 var på kr. 4.084.746 mod 2020 på kr. 2.900.955. 
Produktionsomkostningerne for 2021 var på kr. 1.267.478 mod kr. 996.405 i 2020. 
Distributionsomkostningerne i 2021 var på kr. 2.159.994 mod kr. 1.427.715 i 2020. 
Administrationsomkostninger var på kr. 570.759 mod kr. 494.030 året før. 
De finansielle indtægter i 2021 var på kr. 31.323. De finansielle indtægter stammer fra 
vandværkets beholdning af værdipapirer.  
De finansielle omkostninger var for 2021 på kr. 124.383. 
 

 Balancen ved årets udgang er som følger: 
Grunde og bygninger kr. 3.775.184. Boringer kr. 535.221. Ledningsnet kr. 7.091.709. Inventar 
og installationer kr. 0. Vandmålere kr. 123.846. Kortlægning kr. 0, hvilket giver materielle 
anlægsaktiver på kr. 11.534.960 mod år 2020 på kr. 11.077.358. 
Vandværkets værdipapirer udgjorde ved årets slutning kr. 2.398.609 samt en likvidbeholdning 
på kr. 4.696.855, i alt aktiver på kr. 19.033.089. 
Vandværkets overdækning udgør pr. 31.12.2021 kr. 17.778.681 og kortfristede 
gældsforpligtelser er på kr. 1.254.408.  
Vandværkets samlede passiver udgør kr. 19.033.089.  
 

 
 



 Efter kassererens fremlæggelse af regnskabet blev der stillet følgende spørgsmål: 
Spørgsmål 1: Hvorfor er serviceabonnementer højere end forrige år?  
Svar: Det er Administrationsservice Fyn der ligger under denne post og sidste år sendte de 
indkaldelsen til generalforsamlingen med brev til samtlige forbrugere. Det var nødvendigt, da 
alle skulle informeres om forslaget: Udtrædelse af den økonomiske regulering. 
Spørgsmål 2: Må generalforsamlingen ikke bare indkaldes via sms?  
Svar: Vi indkalder i avisen, på vandværkes hjemmeside og nu også via Facebook. Det vil blive 
dyrere og sværere hvis alle forbrugere skal indkaldes med smsbeskeder. 
Spørgsmål 3: Hvad når vandværket overtager ledningsnet fra private boligområder, skal 
standen så være som nyt? 
Svar: Nej, det bliver vurderet inden overtagelse, bl.a. med trykprøvning. 
 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 

AD 4:                           Herefter fremlagde kasserer Vagn Holmegaard budgettet for 2022. 

 Indtægterne for året 2022 er budgetteret til i alt kr. 2.983.000. Heraf vandafregning på kr. 
1.406.000. Fast boligafgift kr. 796.000. Målerafgift kr. 244.000. Indskud (skøn) kr. 500.000. 
Renteindtægter kr. 30.000. Dette giver en underdækning for 2022 på kr. 7.000. 

 Af omkostninger kan nævnes følgende: 
Vedligehold af pumper/bygninger på kr. 250.000. Vedligeholdelse af ledningsnettet kr. 
300.000. Lønninger kr. 252.000. Skyllevandsafgift kr. 130.000. Administrationsservice Fyn kr. 
161.000. Køb af elektricitet på kr. 150.000. Afskrivninger af bygninger kr. 351.000. 
Afskrivninger af vandmålere kr. 178.000. Afskrivning af ledningsnet kr. 753.000. 

 Planlagte anlægsinvesteringer i 2022: Nye målere på kr. 1.500.000 med 12 års afskrivning 
samt renovering af ledningsnet på kr. 250.000 med 10 års afskrivning.   

 Efter kassererens fremlæggelse af budgettet blev der stillet følgende spørgsmål: 
Spørgsmål 1: Holder de nye elektroniske målere længere end de gamle?  
Svar: Ja, de gamle holder 6+3 år og de nye 12+3 år, hvor der ligesom på de gamle udtages en 
prøvebatch så de kan holde 3 år mere. 
Spørgsmål 2: Bruger de nye målere batteri? 
Svar: Ja, producenten siger de holder ca. 20 år. De bruger mobilnetværket til at sende data ind 
med en gang i døgnet. 
Spørgsmål 3: Får Åkanden også de nye målere når vandværket overtager ledningsnettet?  
Svar: Det kommer an på to ting. Målerne skal komme hjem fra producenten inden vi overtager 
og det skal helst passe med vores vedligeholdesprogram for målerskift i området. Det vil 
selvfølgelig være smartest hvis det bliver de nye målere. 
 

 Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2022. 

 

AD 5: Ingen indkomne forslag. 

 

AD 6: På valg til bestyrelsen var følgende:  

 Vagn Holmegaard som ikke ønsker genvalg og Jørgen Henriksen som ikke ønsker genvalg. 

 Jens Kierkegaard og Lasse Greve Frets blev valgt. 

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

 

AD 7: Der var genvalg til revisor Ivar Christensen og Bjarne Wium Mortensen blev valgt ind. 

 

AD 8: 

 
 

 

Formanden takkede Jørgen Henriksen og Vagn Holmegaard for den store indsats samt støtte gennem 
de mange år i bestyrelsen. Ligeledes takkede både Jørgen og Vagn for godt samarbejde, som de har 
været glade for. 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 


