13.03.2019

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

Bestyrelsen BV a.m.b.a.

Referent:

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

Herbert Lindgaard Kleine

26 fremmødte, heraf bestyrelsen samt 17 stemmeberettigede medlemmer.
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AD 1:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
a) Bellinge Øst Vandværk.
b) Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a.
Det reviderede regnskab for 2018 for Bellinge Øst Vandværk forelægges til godkendelse.
Det reviderede regnskab for 2018 for Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. forelægges til
godkendelse.
Budget for det kommende års regnskab (2019) forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

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

AD 2:
a)

b)

Bestyrelsens beretning fra Bellinge Øst Vandværk blev fremlagt af formand Albert Plesner.
 Sidste år vedtog de to bestyrelser en sammenlægning af de to vandværker, som blev
godkendt på generalforsamlingen d. 12.3.2018.
 Året gik stille og roligt, fordi Øst købte det vand de havde behov for af Vest.
 I årets løb der har været en del møder mellem Øst og Vest, angående det praktiske med
sammenlægningen. Bestyrelsen i Øst takker Vest mange gange for godt samarbejde.
 I forbindelse med sammenlægningen blev det vedtaget, at Øst skulle udskifte alle
vandmålere. I denne forbindelse, blev der udskiftet syv stophaner, ellers har der ikke
været brud på ledningsnettet.
 Igen i år var der et meget lille vandspild på 3,87 %.
 Albert takker bestyrelsen for godt og loyalt samarbejde i årets løb. Derudover takker han
Vest for sammenlægningen, som han håber og tror, vil blive til glæde og gavn for
forbrugerne i Bellinge.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning fra Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. blev fremlagt af formand Mogens
Schlotfeldt.


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 Kleine (HK)
Bestyrelsesmedlem:………………..Jørgen Lykke Henriksen (JLH)



Ved udgangen af året 2018, havde vandværket 1613 aftagere.

I årets løb, er det en tilgang på 80 nye aftagere.


Der har i 2018 været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt 1 generalforsamling.
Derudover har følgende bestyrelsesmedlemmer deltaget i:



Den 15. januar.
Møde med Bellinge Øst ang. plan for sammenlægning. (MS, VH og JH)



Den 22. januar.
Temamøde ved Rambøll om de mange fund af Desphenyl-Chloridazon i
vandværksboringer.
Der var stor tilslutning fra hele Region Syd, og mange gode indlæg/spørgsmål. (MS)



Den 12. februar.
Gennemgang og underskrift af ca. 250 bilag. (MS og VH)



Den 5. april.
Repræsentantskabsmøde KVO. Det startede med et indlæg af Niels Grann fra Danske
Vandværker, om den nye persondataforordning som trådte i kraft 25. maj 2018.
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde var følgende punkter på dagsordenen:
• Indlæg om den kommende Vandforsyningsplan for Odense Kommune ved Hans Peter
Birk Hansen, Geolog, Odense Kommune.
• Ny drikkevandsbekendtgørelse samt status for pesticidfund, ved Richard Jensen, biolog
og kemiker, Odense Kommune Landbrug og Natur. (MS, VH og JLH)



Den 19. april.
Kursus i ”Bestyrelsens ansvar og opgaver”, Midtfyns Fritidscenter. (MS og HK)



Den 25. april.
Generalforsamling Danske Vandværker – Region Syd. 42 vandværker var repræsenteret
ved ca. 100 deltagere. Meget af snakken gik på den uro som havde været i
organisationen og som havde betydet afgang for flere fremtrædende personer, bl.a.
landsformand Per Roth (afsat) og direktør Allan Weirup (fyret). Meget af uroen gik ”sjovt
nok” på arbejdet med ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. Men det stoppede ikke her,
for Palle Christensen som sad i både land-og regionsbestyrelsen, så sig, med stort
vemod, nødsaget til at stoppe pga. ændringen i landbestyrelsen og fyring af direktøren,
Palle havde været med i rigtig mange år, og var nærmest synonym med DV.
I øjeblikket foregår der et større arbejde i organisationen for DV, som skal sørge for at
dette ikke sker igen, da det jo ikke ligefrem får organisationen og dermed os, til at fremstå
som en seriøs og professionel organisation.



Den 1. oktober.
Møde med Bellinge Øst ang. praktiske ting vedrørende fusionen. (MS og VH)



Den 5. oktober.
Messe i Fredericia, messen var godt besøgt og der var mange gode indlæg. Vi fandt dog
ikke noget som gav anledning til at ændre noget ved os. Her tænker jeg først og fremmest
på elektroniske målere. (VH og JH)



Den 9. oktober.
Områdemøde på Fjeldsted Skovkro. Danske Vandværkers ”nye” direktør Susan Münster
introducerede sig selv, og fortalte om hendes rolle samt organisationens planer for
fremtiden. Der blev bl.a. snakket om hvorvidt Danske Vandværkers organisation skal
ændre struktur, om vigtigheden af at følge med på det politiske plan osv. Susan har
allerede gjort sig positivt bemærket ved politisk at indgå aftale med ministeren, om at
ændre spillereglerne for de vandværker som bliver omfattet af vandsektorloven, dvs.
vandværker som sælger fra 200.000 m3 og opefter. Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. er
meget tæt på at blive omfattet af vandsektorloven. Regionsrådsformand Bent Lollesgaard
gav også sit besyv med. Han talte om vigtigheden af vi står sammen og sparre med
hinanden, samt snakkede varmt om det vigtige arbejde der bliver gjort i vandrådene.



Den 6. november.
Teknisk tilsyn på vandværket. Richard Jensen fra Odense kommune var rundt på værket
samt kildepladser for vores boringer. Vi fik en mindre anmærkning for et udvendig
udluftningsfilter på værket skønt der også sidder et indvendig. (MS og Jacob fra Hansen &
Pedersen)



Vandværket:
I årets løb har vi brugt vores energi på renovering af vores ledningsnet. Der er blevet
skiftet stophaner og anboringer i kvarteret oppe ved kirken, da det er nogle af de ældste
forsyningsledninger vi har.

På selve værket har den ”kun” stået på alm. vedligehold, men nu er det meste af det også
nyt, så det er begrænset hvor meget vi kan gøre der.


Der er i årets løb oppumpet og udpumpet følgende antal m3 vand:
År:
2017
2018
Råvand oppumpet:
155057 208116
Skyllevand:
3543
2513
Udpumpet fra værket:
151514 205603
Leveret/modtaget til/fra Øst: 14404
49018
Modtaget fra VCS:
0
0
Udpumpet i alt:
136702 155547
Solgt iflg. målere:
135423 140390
Svind:
1279
15157
Svind i %:
0,94
9,74



Vandkvaliteten:
Alle prøver der er foretaget i årets løb overholder kravværdierne i henhold til
Miljøstyrelsens bekendtgørelse, prøverne kan ses på Vandværkets hjemmeside.



Fremtiden:
I år forventer vi stor aktivitet med udbygning af de nye kvarterer oppe ved
Flintagergårdvej. Der er flere nye udstykninger i fuld gang, og andre mindre er også på
vej, bl.a. oppe ved Bygma. Det store gartneri ude ved skolen skal også forsynes, samt vi
skal have gang i Bellinge Øst som er en del af Bellinge Vandforsyning nu.
For at imødekomme den øgede mængde vand som skal leveres, skal vi anskaffe endnu
et nyt forfilter, og det sidste efterfilter/kar skal renoveres.
Vi har allerede tilføjet en ekstra pumpe til ”udpumpning til forbrugerne” på værket, og med
Bellinge Øst oppe at køre, har vi et rigtig godt anlæg som fint imødekommer den øgede
mængde vand som skal leveres. Det bliver et travlt år.



Forbrugerinformation:
I 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 2018.
Der blev forespurgt om bestyrelsens overvejelser i forhold til blødgørende vandbehandling fra
boringerne i Bellinge Øst, da hårdheden er hårdere end fra Vest? Bellinge Øst hårdhed ligger på
17-18 dH og Vest på 13-14 dH. Der bliver ikke udpumpet fra boringerne fra øst og bestyrelsen har
haft blødgørende vandbehandling til debat. På nuværende tidspunkt vil det ikke være rentabelt at
bruge så mange penge på et anlæg, da en hårdhed på 13-14 dH ikke er meget højt. Andre
vandværker, der vandbehandler for kalk, har en noget højere hårdhed.
Et andet spørgsmål blev stillet om vandværket kan blive tillagt afgifter hvis vandspildet er for højt?
Ja, hvis svindet er højere end 10 % vil der blive lagt afgift på det svind der overstiger 10 %. Vores
store svind på 9,74 % i forhold til året før på 0,94 % skyldes et brud på ledningsnettet der var
meget svært at opdage, da vandet løb direkte i kloak.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
AD 3:

Kassereren Ib Jespersen fremlagde Bellinge Øst vandværks regnskab for generalforsamlingen.
 Resultatopgørelsen for året 2018 viste en underdækning på kr. 126.626.
 Nettoomsætningen i 2018 var på kr. 467.548 mod året 2017 på kr. 442.293.
Produktionsomkostningerne for 2018 var på kr. 330.911 lidt mere end 2017 som var på kr.
258.072. Distributionsomkostningerne i 2018 var på kr. 112.878 mod 2017 på kr. 37.168.
Administrationsomkostninger var på kr. 152.040 mod kr. 146.325 i 2017.
 De finansielle indtægter for 2018 var på kr. 201 mod kr. 166. i 2017.
Balancen ved årets udgang er som følger:
 Grunde og bygninger kr. 303.472. Inventar og installationer kr. 5.913. Ledningsnet kr.
287.929, hvilket giver materielle anlægsaktiver på kr. 597.314 mod året 2017 på kr.
417.647.
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser var på kr. 0. Andre tilgodehavender var på kr.
2.402.
 Vandværkets likvide beholdning var på kr. 1.658.041, omsætningsaktiver i alt på kr.
1.660.443.
 Aktiver i alt for 2018 var på kr. 2.257.757.



Vandværkets langfristede gældsforpligtelser for 2018 udgør kr. 1.945.549, og
vandværkets samlede gældsforpligtigelser udgør kr. 2.257.757.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
AD 4:

Kassereren Vagn Holmegaard fremlagde Bellinge Vest Vandværks regnskab for
generalforsamlingen.
 Resultatopgørelsen for året 2018 viste en overdækning på kr. 1.140.250.
 Nettoomsætningen i 2018 var på kr. 1.728.336 mod året 2017 på kr. 1.678.977.
Produktionsomkostningerne for 2018 var på kr. 575.671 mod 2017 som var på kr.
553.763. Distributionsomkostningerne i 2018 var på kr. 749.172 mod 2017 på kr. 802.806.
Administrationsomkostninger var på kr. 403.989 mod kr. 380.135 i 2017.
 De finansielle indtægter i 2018 var på kr. 43.746. De finansielle indtægter stammer fra
vandværkets beholdning af værdipapirer. De finansielle omkostninger var for 2018 kr.
48.250.
Balancen ved årets udgang er som følger:
 Grunde og bygninger kr. 2.278.893. Boringer kr. 66.792. Ledningsnet kr. 3.463.677.
Vandmålere kr. 115.860, hvilket giver materielle anlægsaktiver på kr. 5.925.222 mod året
2017 på kr. 5.782.539.
 Vandværkets værdipapirer udgjorde ved årets slutning kr. 2.506.136, samt en likvid
beholdning på kr. 2.155.635, i alt aktiver på kr. 10.830.222.
 Vandværkets langfristede gældsforpligtelser pr. 31.12.2018 udgør kr. 10.383.600, og
vandværkets samlede gældsforpligtigelser udgør kr. 10.830.222.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

AD 5:

Herefter fremlagde kassereren Vagn Holmegaard budgettet for 2019.


Indtægterne for året 2019 er budgetteret til kr. 2.761.000
Heraf vandafregning på kr. 1.187.000. Fast bolig afgift kr. 663.000. Målerafgift kr.
203.000. Indskud (30 boliger) kr. 750.000. Renteindtægter kr. 50.000.
Som giver en overdækning for 2019 på kr. 92.000.



Af omkostninger kan nævnes følgende:
Vedligehold af pumper/bygninger på kr. 200.000. Vedligeholdelse af ledningsnettet kr.
700.000. Lønninger kr. 258.000. Skyllevandsafgift kr. 110.000. Administrationsservice Fyn
kr. 135.000. Køb af elektricitet på kr. 95.000. Afskrivninger af bygninger kr. 278.000.
Afskrivninger af vandmålere kr. 83.000. Afskrivning af ledningsnet kr. 606.000.
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019.
AD 6:

Ingen indkomne forslag.

AD 7:

På valg til bestyrelsen var følgende: Mogens Schlotfeldt og Jørgen Lykke Henriksen. Da Jørgen
Lykke Henriksen ikke ønskede genvalg, blev der som nyt medlem af bestyrelsen valgt David
Almind Trebbien. Mogens Schlotfeldt blev genvalgt.
Derudover som resultat af fusionen mellem Øst og Vest, indtræder bestyrelsesmedlemmerne
Gunnar Barslund og Carsten Gregersen fra Øst i en periode på to år.
1. suppleant Ole Freitag og 2. suppleant Alex W. Andersen blev genvalgt.

AD 8:

Der var genvalg til revisorerne Ivar Christensen og Flemming Thorsen.

AD 9:

Formanden Mogens Schlotfeldt takkede mange gange Jørgen Lykke Henriksen for den store
indsats han gennem årene har bidraget med i bestyrelsesarbejdet. Ligeledes takkede Jørgen
Lykke Henriksen for godt samarbejde, som han har været glad for.

Underskrifter:

