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Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab for 2014 forelægges til godkendelse.
Budget for 2015 forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

AD 1:

Ivar Christensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

AD 2:

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Mogens Schlotfeldt, og omhandlede
følgende emner:
Hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig efter sidste års generalforsamling, og hvordan
bestyrelsen er sammensat i dag.
Ved udgangen af året 2014 havde vandværket 1452 aftagere, hvilket i årets løb er en tilgang på
68 nye aftagere.
I 2014 blev der afholdt 4 bestyrelsesmøder, og derudover har bestyrelsesmedlemmerne
deltaget i:
• Møde ved Aksel Snerling (AS) ang. Køb og brug af nyt DDS og vedligeholdssystem.
• Repræsentantskabsmøde i KVO som omhandlede - Eurofins pris niveau - Nyt
normalregulativ gældende for VCS og de private vandværker – Teknisk råd –
Opdatering af database ved AS – Advokatudgifter vedr. DS475. Derudover var der
indlæg af Hans Peter Birk Hansen og Richard Jensen.
• Generalforsamling i FVD-Fyn – hvor der var indlæg af foreningens landsformand Ole
Wiil, hvor indholdet var præget af modstanden mod vandsektorloven. Samtidig blev der
taget stærk afstand til evt. salg til private investorer i det hele taget. Oprettelsen af
teknisk råd blev også vendt.
• Møde hos Odense kommune ang. Indsatsplan – udfaldet blev at der formentlig ikke
bliver tale om BNBO indsats i vort område.
• På bestyrelsesmødet 8. juli meddelte Mogens Pedersen at han fratræder stillingen som
formand pga. sygdom. Det blev besluttet at næstformand Mogens Schlotfeldt overtager
posten fra dags dato.
• Hen over forår, sommer og efterår har der været adskillige møder med Odense
kommune, COWI og andre ang. Byggeriet på Kimbrerbakken.
• Ved tilsyn fra Odense kommune på værket, blev værket ikke alene godkendt, men man
nedsatte tilmed tilsynsfrekvensen til hvert andet år, med baggrund i at der var blevet
indført DDS og dokumenteret vedligehold, og at relevante personer havde været på
hygiejne kurser og drift kurser.
• Mogens Schlotfeldt har gennemgået hygiejne kursus hos VCS, bevis er hængt op på
værket.
• 31/12 afprøvede vi vores varslingssystem fra Blue Idea i fuld skala, hvor vi udsendte en
SMS der mindede folk om at aflæse deres måler, samt ønsket om et godt nytår.
Vi har fået indført Rambøll WEB og Rambøll LER-vikar som erstatning for vores gamle system
GeoGis Graf. Dette letter arbejdet betydeligt, og gør at man via vores hjemmeside nøjagtigt kan
se hvor ens stophane og ledninger er placeret, det er tilmed billigere end det gamle system.

På vandværket kan nævnes at kar 3 og 4 er blevet total renoveret.
Rentvandstanken er blevet trykprøvet.
Vores PLC og Scada udstyr er blevet udskiftet til nyt, samt at vores flowmetre er opgraderet til
MAG6000.
Vandmængder i tal blev gennemgået og gav ikke anledning til nogen overraskelser.
Vandkvaliteten blev også gennemgået, og kvaliteten af vores vand må siges at være rigtig fin.
Fremtiden byder ud over alm. Vedligehold på udbygning af Bellinge Fælled, renovering af
defekte stophaner, samt på udskiftning af an-boringer i Rasmus Rask kvarteret.
Disse ting er meget omkostningskrævende og vil derfor strække sig over de næste 2 år.
I henhold til lovgivning er vi forpligtet til at informere om drikkevandets kvalitet.
Denne information er lagt på -og kan læses på Vandværkets hjemmeside.
Formanden sluttede af med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt entreprenør Arne
Nielsen for et godt samarbejde i 2014.

AD 3:

Kassereren (VH) gennemgik regnskabet for 2014 der udviste et underskud på kr. 338.597, mod
et budget på kr.0. Vandværkets egenkapital pr. 31/12-2014 er på kr. 8.354.546. VH redegjorde
for underskuddet, der i al væsentlighed 1) skyldtes køb af vand fra Vandcenter Syd i værkets
nedlukningsperiode, 2) større vedligeholdelsesarbejder på værket og ledningsnettet, som igen
gav anledning til 3) større afskrivninger end budgetteret. Trods underskuddet er vandværket
fortsat en velkonsolideret virksomhed, der har en passende kapital til den fremtidige drift og nye
investeringer. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

AD 4:

Kassereren (VH) gennemgik budgettet for 2015, som også indeholdt et investeringsbudget for
2015 på kr. 800.000. Investeringerne er planlagt til følgende: Reparation af defekte stophaner,
defekte an-boringer på Rasmus Rask Allé, renovering af boringerne 1, 4, 5, og 6, samt
udbygning af Bellinge Fælled. Budgettet for 2015 udviser et forventet underskud på kr. 164.000.
På trods af det forventede underskud og det stagnerende vandforbrug, har bestyrelsen indstillet
til generalforsamlingen ikke at hæve afregningspriserne for 2015, under hensyn til vandværkets
sunde økonomi. Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2015.

AD 5:

Der var ingen indkomne forslag.

AD 6:

På valg fra bestyrelsen var: Mogens Schlotfeldt og Mogens Pedersen.
Der var genvalg til begge.
Suppleanter, genvalg af Ivar Christensen og Jørgen L. Henriksen.

AD 7:

Revisorer, Genvalg af Ivar Christensen og Flemming Thorsen.

AD 8:

Under dette punkt blev diverse tekniske emner diskuteret, bl.a. hvordan kan man tjekke om ens
installation er i orden, hvis man har målerbrønd. Mødet slut.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Mogens Schlotfeldt, Næstformand Jan Lyndorff, Kasserer Vagn Holmegaard, Sekretær Jørgen Henriksen,
Bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen.
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 10. juni 2015 kl. 18:30, mødested værket Brændekildevej 7, efterfølgende på
Eatmosfære Brændekildevej 90.
29/3-2015 Mogens Schlotfeldt.

Underskrifter:

