Bellinge Vest Vandværk
Referat fra den ordinære generalforsamling i Bellinge Idrætscenter torsdag den 15. marts 2012
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab 2011 forelægges til godkendelse
Budget 2012 forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Der var fremmødt 11 stemmeberettigede medlemmer.
ad 1.

Ivar Christensen valgt. Konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

ad 2.

Ultimo 2011 har vandværket 1377 aftagere - en årstilgang på 2. - Odense kommune har foretaget undersøgelser
af boringer for evt. tilstedeværelse af kartoffelpesticider. Resultatet var, at disse pesticider ikke findes hos os. Måleraflæsning: Andre værker er overgået til fjernaflæsning. Vi ønsker at vente hermed, til der er et bredere
erfaringsgrundlag. Vi er underlagt reglerne for ”Kontrol af Vandmålere i Drift”. Dette indebærer, at vi skal
inddele vore målere i partier, og så udtage en %-del af disse til kontrol. Vi overvejer, og regner på, om det er
hensigtsmæssigt, at vi underlægger os denne kontrol, eller om vi blot skifter et fast antal målere pr år, således at
ingen målere sidder længere end 6 år. - Som nævnt sidste år har vi stadig problemer med respektafstande for
ledninger nedgravet i jord. Dansk Standard arbejder med en revidering af DS 475, der omhandler emnet. - Et
byggefirma ikke vil respektere de gældende regler for etablering af forsyning jvfr. ”Fællesregulativet for private
vandværker i Odense kommune”. Vi har derfor sat advokat på sagen. - Der er i årets løb udpumpet 144624 m3
vand til forbrugerne. Der er registreret et svind på 8,2%. - Vandkvalitet: Værket er underlagt meget restriktive
krav. Alle prøver i årets løb overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse. - Anlægsarbejder:
Styringen af vandværket er udskiftet, da den gamle styring var ustabil og der manglede dokumentation for
tidligere installationer. Samtidig er der etableret elektronisk sikringsovervågning. - Vi skal forsyne det nye
boligområde ved Flintagergårdsvej. Første område er på 80 parceller af i alt ca. 500. Vi har ingen større planer ud
over almindelig vedligeholdelse af ledningsnet og vandværk. - Hjemmeside: www.bellinge-vv.dk. Måleraflæsning bedes foretaget tæt på d. 31.december.

ad 3.

Resultat -598.190 mod budgetteret -725.000. Underskuddet skyldes udgiftsførsel af de i beretningen nævnte
anlægsarbejder. Regnskabet blev godkendt.

ad 4.

Budgettet blev godkendt.

ad 5.

Ingen forslag.

ad 6.

Bestyrelsen: Genvalg af Vagn Holmegaard, Jørgen Henriksen og Bjarne Lindgren. - Suppleanter: Genvalg af Ivar
Christensen og Jørgen Lykke Henriksen.

ad 7.

Genvalg af Ivar Christensen og Flemming Thorsen.

ad 8.

Debat om valg af ekstern revisor på den fremtidige dagsorden. - Drøftelse af automatisk måleraflæsning.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Mogens Pedersen
Mogens Schlotfeldt
Vagn Holmegaard
Bjarne Lindgren
Jørgen Henriksen

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på værket

Bellinge, den 15. marts 2012

