Bellinge Vest Vandværk
Referat fra den ordinære generalforsamling i Bellinge Idrætscenter, torsdag den 14. marts
2013.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2012 forelægges til godkendelse
4. Budget 2013 forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Der var fremmødt 9 stemmeberettigede medlemmer.
Ad. 1.

Ivar Christensen blev valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen lovligt var indkaldt.

Ad. 2.

Ved udgangen af 2012 havde vandværket 1379 aftagere, hvilket er en tilgang på 2 aftagere
i 2012.- Formanden og kassereren har deltaget i KVO orienteringsmøde om indførelse af
” Dokumenteret drikkevandssikkerhed”, der sikrer at mindske risici for drikkevandsforurening.
Mht. hygiejne vil der blive stillet krav om, at alle der har fysisk berøring med vandværket
skal gennemgå et hygiejnekursus, hvilket har betydet, at vort entreprenørfirma, elfirma
og formanden har gennemgået dette kursus. -Vedr. målerudskiftning er der i 2012 udskiftet
350 målere, og i 2013 vil der blive udskiftet 500 stk. Vedr. Bellinge Fælled er planlægningen så småt i gang og man har deltaget i de første
møder om rørføringer m.v. - I 2012 er der solgt 133.814 m3 vand, hvilket er ca.
1000 m3 mere end 2011. Tabet af vand, eller svind er mindsket fra 8,1 % til 5,8 %,
hvilket er tilfredsstillende. - Værket er underlagt tilsyn fra Odense kommune
og rapporten fra Odense Kommune er uden bemærkninger. - Ifølge miljøstyrelsens bekendtgørelse
om vandkvalitet, skal dette offentliggøres. Dette er tidligere sket i Dalum Hjallese Avis, men kan nu ses
under vandværkets hjemmeside. – Beretningen blev godkendt.

Ad. 3.

Resultat kr. -38.450 mod budgetteret kr. + 19,000, hvilket kan henføres til et lidt større beløb på
vedligeholdelse. - Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 5.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 6.

Bestyrelsen. Genvalg til Mogens Pedersen, Mogens Schlotfeldt. Nyvalg af Jan Lyndorff, der indtræder
i stedet for Jørgen Lykke Henriksen.
Suppleanter. Genvalg af Ivar Christensen og nyvalg af Jørgen Lykke Henriksen.

Ad 7.

Genvalg af Ivar Christensen og Flemming Thorsen.

Ad. 8.

Generel snak om værket. - Mødet slut.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:
Mogens Pedersen
Næstformand:
Mogens Schlotfeldt
Kasserer:
Vagn Holmegaard
Sekretær:
Jørgen Henriksen
Bestyrelsesmedlem:
Jan Lyndorff.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag, den 10-6-2013. kl. 19,00. Mødested værket Brændekildevej.
Bellinge, den 15. marts 2013.
Jørgen Henriksen

