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Generalforsamling den 25.02.2015 I Nr. Broby Hallen. 

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år fremlægges. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er 

Arne Nielsen 

Keld Larsen 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 

 

Referat: 

 

Anders Rasmussen bød velkommen til alle fremmødte, i alt 18 medlemmer, samt bestyrelsen var mødt. 

1. Valg af dirigent. 

Preben Overbeck blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig 

indkaldt. 

2. Beretning om det forløbne år. 

I året 2014 solgte vi 135.000 kbm vand. Vi har et stort tab, det vil vi have meget fokus på i år. 

Vi er 912 forbrugere tilsluttet vandværket. Prisen pr. kbm vand er kr. 3,75 + fast afgift på kr. 

725,00. Afgiften på ledningsført vand er kr. 6,81 pr. kbm + moms til staten.  

Vi har igen i år afholdt et fællesmøde med de tre andre vandværker, Vester Hæsinge, 

Brobyværk og Allested. Disse tre vandværker er vi ringforbundet med. Vi har i år lagt en ny 

ledning (110 mm) mellem Brobyværk og Vester Hæsinge. 

Her i 2014 har vi endelig fået lov at reparere vores boringer, det har vi også ventet på i mange 

år, så det er vi meget glade for. Der er lavet 2 nye overboringer som er prøvepumpet til ca. 32 

kbm pr time. Det er rigtig fint. Der er tale om en investering på ca. kr. 345.000,00 

Vi har lavet lidt om på vores rørføringer i  et af reaktionsbassing inde på vandværket, så nu er 

vores turbiditet i orden. En investering på ca. kr. 100.000,00. Dertil kommer nye pumper til de 

2 boringer samt opsætning af hegn om boringerne. Nu har vi 4 boringer som er næsten nye, så 

det giver en god forsyningssikkerhed.  

Vi har fra år 2015 lavet en driftaftale med VandCenterSyd. De har lavet en handlingsplan for 

hele vandværket. Her har vi ledningsanlægget som første punkt. Vi skal have det opdelt i 4 

sektionsbrønde med målere så vi kan følge forbruget i områderne. 

Vores bank er Sydbank, som vi har et rigtigt godt samarbejde med. Vi synes vi har fået et godt 

afkast af vores indestående. 
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Kommunen kommer på tilsyn hos os én gang om året. Vi har i år været indkaldt til nogle møder 

med kommunen angående indsatsplaner, som der bliver arbejdet med over hele landet. 

Vi får taget vandanalyser ca. 4 gange om året og kvaliteten er i orden. 

Nr. Broby Vandværk er med i vandrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 

FVD holder nogle kurser hvor vi altid møder op med et par mand. 

Fremadrettet for 2015 vil vi søreg for at Nr. Broby Vandværk er helt ”up to date”. Alt i alt 

synes vi at vi har et godt vandværk med en sund økonomi. 

Sluttelig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde. 

Birgit Bjerring. Godtgørelse for beskyttelseszoner. 

Anders. Lodsejerne skal søge vandværket om godtgørelse. Der er kun søgt på Pilevej. Vi får sat 

kæde op ved boringen på Pilevej af hensyn til alt det affald der smides ved boringen. 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kasserer Arne Nielsen fremlagde det reviderede regnskab som balancerede med kr. 9.839.342,- 

og årets driftsresultat udviste et overskud på kr. 20.412,- efter afskrivninger og henlæggelser. 

Bent Kristensen. Flot regnskab. Tilgodehavende kr. 612.000,- 

Arne. Tilgodehavende vedr. oktober kvartal. 

Birgit Bjerring. Renoveringer. Indhenter i flere tilbud. Offentlig licitation. 

Arne. Ved boringer indhentes altid 3 tilbud. Ledningsnet laves af lokale håndværkere. 

Birgit Bjerring. Kunne det være loppetjans til anden entreprenør. 

Arne. Nok ikke lige optimalt i vores tilfælde. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

4. Budget for det kommende år fremlægges. 

Kasseren fremlagde budget for det kommende år. 

Jørgen Rasmussen. Udgift til vandmålere på kr. 100.000,-. 

Arne. Der skal skiftes mange vandmålere. Det er dog svært at vurdere udgiften hertil. 

Herefter ikke flere bemærkninger til budgettet. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er. 

Arne Nielsen 

Keld Larsen 

Begge blev genvalgt. 

Steen Hansen blev genvalgt som suppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Vagn Grønkjær blev genvalgt som revisor. 

Erik Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 

Forbruger. I har meget kalk i vandet. 

Arne. Det er svært at ændre på. 

Anne Lorentsen. Vi har en god vandkvalitet. 

Arne. Vi får taget ca. 4 vandprøver om året og alt er i orden. 

Herefter ikke flere bemærkninger under eventuelt. 
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Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for gode indlæg og diskussion samt god ro og 

orden. 

Anders Rasmussen takkede Preben Overbeck for at have ledet generalforsamlingen på betryggende 

måde, ligesom han takkede de fremmødte for gode indlæg mv. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 

Formand: Anders Rasmussen Næstformand: Keld Larsen 

Kasserer: Arne Nielsen  Sekretær:   Erik Bisgaaard 

Medlem: Tore Pettersen 

 

 

 

Næste møde afholdes den xx.xx.2015. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Formand Anders Rasmussen  Næstformand Keld Larsen 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kasserer Arne Nielsen   Medlem Tore Pettersen 

 

 

______________________________ 

Sekretær Erik Bisgaard 


