Bellinge Vest Vandværk
Referat fra den ordinære generalforsamling på Eatmosfære i Bellinge, torsdag, den 13. marts
2014.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2013.
4. Budget for 2014.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
Der var fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer.

Ad. 1.

Ivar Christensen valgt. Konstaterede, generalforsamlingen lovligt indkaldt.

Ad. 2

Ved udgangen af 2013 har vandværket 1384 aftagere. Der har i 2013 været afholdt 4 bestyrelsesmøder,
samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, vedr. Bakketoppen, grundet en landsretsdom som gik
vandværket imod. Bestyrelsens medlemmer har deltaget i kurser i FVD regi og
repræsentantskabsmøder i KVO, som bl.a. har omhandlet indførelse af ” dokumenteret
drikkevandssikkerhed”.
Der har været afholdt generalforsamling i FVD-Fyn. Her blev rekrutteringsproblemerne vedr.
bestyrelsesposter i vandværkerne drøftet, ligeledes blev vandsektorloven drøftet. Bellinge Vest
Vandværk er ikke underlagt denne, idet kun vandværker som udpumper 200.000 m3 pr. år eller mere er
omfattet. Bellinge Vest Vandværk udpumper ca. 135.000 m3 pr. år.
Vandværket har indført et varslingssystem, efter aftale med Blue Idea. Medlemmer kan varsles
ved SMS besked såfremt der er driftsforstyrrelser. Man kan også få varslingsbesked på mail. Se
nærmere herom på vandværkets hjemmeside. Odense Kommune arbejder i øjeblikket på indsatsplaner
vedr. forurening af drikkevand.
Der er i 2013 blevet udskiftet 500 målere, samt trykprøvning af jordledninger og stophaner.
Der er blevet renoveret 2 vandboringer og disse er blevet forsyner med nye pumper.
Vandværkets årlige kommunale eftersyn har ikke givet anledning til bemærkninger. Alle prøver i 2013
overholder miljøministeriets bekendtgørelser. Ifølge lovgivningen er værket forpligtiget til at informere
om drikkevandets kvalitet. Dette kan ses på værkes hjemmeside.
Regnskabet for 2013 blev forelagt. De enkelte poster blev gennemgået og resultatet for året blev et
underskud på kr. 564.412 mod budgetteret overskud på kr. 1000. Denne forskel fremkommer p.g.a.
store vedligeholdelsesarbejder/reparationer, udskiftning af målere samt etableringen af
vandforsyningen til Bellinge Fælled. Bellinge Vest Vandværk er på trods af disse omkostninger ved
udbygning mv. stadig et velkonsolideret vandværk, således at økonomien står fornuftigt, og kan
financierere den stadige vedligeholdelse og fremtidige tiltag. Regnskabet blev godkendt.
Herefter blev budgettet for 2014 fremlagt. Budgettet blev diskuteret og godkendt.
Der blev forespurgt om man evt. havde et investeringsbudget. Dette blev drøftet og bestyrelsen
vil tage emnet op.
Der var ingen indkomne forslag.
På valg var følgende fra bestyrelsen: Vagn Holmegaard Jan Lyndorff, Jørgen Henriksen.
Der var genvalg til alle.
Genvalg af Ivar Christensen og Jørgen Lykke Henriksen som suppleanter.
Genvalg af Ivar Christensen og Flemming Thorsen som revisorer.
Generel snak om værket. Mødet slut.

Ad. 3.

Ad. 4.
Ad. 5.
Ad.6.
Ad. 7.
Ad. 8.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand Mogens Pedersen. Næstformand Mogens Schlotfeldt. Kasserer
Vagn Holmegaard. Sekretær Jørgen Henriksen. Bestyrelsesmedlem Jan Lyndorff. Næste Bestyrelsesmøde: Tirsdag den
10-6-2014. kl. 19,00. Mødested værket Brændekildevej.
Bellinge, den 14. marts 2014.
Jørgen Henriksen

