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Generalforsamling den 24.02.2016 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: 

Anders Rasmussen 
Erik Bisgaard 
Tore Pettersen 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
7. Eventuelt. 

 
Referat: 
 

Anders Rasmussen bød velkommen til alle fremmødte, i alt 17 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 2015 solgte vi 130.000 kbm vand. Vi har et stort tab. Dette vil vi have meget fokus på  
i år. Vi er 912 forbrugere tilsluttet vandværket. Prisen pr. kbm er kr. 3,75 + fast afgift på kr. 
725,00. Afgiften på ledningsført vand er kr. 6,26 pr. kbm  til staten  alle priserne er + moms  
 
Vi har igen i afholdt et fællesmøde med de tre andre vandværker: V. Hæsinge, Brobyværk og 
Allested. Disse er vi ringforbundet med. 
 
De to nye boringer vi fik lavet sidste år kører nu optimalt. 
Det blev en stor investering med nye råvandspumper og nye styringer. Der er sat hegn op ved 
boringerne. Så nu har vi 4 boringer som er næsten nye, så der er god forsyningssikkerhed. 
Ca. kr. 800.000,00 har vi investeret i dette.  
 
Vi har i 2015 lavet en driftsaftale med VandCenterSyd. De har lavet en handlingsplan for hele 
vandværket. Her har vi ledningsnettet som første punkt.  
Vi har fået det opdelt i 3 sektionsbrønde med måler, så vi følge forbruget i områderne.  
Vi vil også være taknemlig hvis en forbruger opdager uregelmæssigheder i områder med 
vandledninger og meddele til vandværket, såfremt man opdager eventuelle utætheder. 
 
Kommunen kommer på tilsyn hos os en gang om året, hvor de går vandværket igennem. 
Vi har lavet et nyt regulativ. Det var en stor omgang med mange tilpasninger, ligesom vi har 
fået lavet en ny beredskabsplan. 
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Vi får taget vandanalyser ca. 4 gange om året og vandkvaliteten er i orden. 
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I år er det en ny regnskabspraksis vi har taget i brug, så nogle tal har fået en ny tekst (hvile i sig 
selv princippet). 
 
Vores bank er SydBank, som vi har et rigtigt samarbejde med.  
 
Nr. Broby Vandværk er med i vandrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er alle 
vandværkerne i kommunen. 
 
FVD holder nogle kurser, hvor vi altid møder med et par mand. 
Fremadrettet for 2016 vil vi sørge for at Nr. Broby Vandværk er ”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 samarbejde. 
 
Spørgsmål: Birgit Bjerring: VandCenterSyd, hvad består de af. 
Anders: De laver handlingsplaner for vandværker samt hjælper med daglig drift mv. 
 
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

3,         Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Kasserer Arne Nielsen fremlagde det reviderede regnskab som balancerede med kr. 9.408.046,- 
og årets driftsresultat udviste et overskud (overdækning) på kr. 117.516,- som overføres til 
konto for overdækning efter nye regnskabsprincipper (hvile i sig selv). 
Finn Lorentsen: Netteomsætning ca. kr. 840.000,- 
Arne: Er penge til staten. 
Finn: Resultat kr. 116.714,- 
Arne: Beløbet overføres til finansielle poster som overdækning. 
Finn: Overdækning kr. 8.270.567,- 
Arne: Det er lig med formuen. 
 
Birgit Bjerring: Godtgørelse beskyttelseszone ca. kr. 4.000,-. Ny landbrugslov kræver 
ændringer. 
Anders: Kr. 4.050,- er for 9 år. Anderledes / ændringer, nej det bliver det ikke.  
Samme regler overalt dog kan andre områder være mere følsomme. 
Lars Jørgensen: Materielle anlægsaktiver, Afskrivninger. 
Arne: Tekniske anlæg afskrives over ca. 15 år og bassinger mv. over ca. 50 år. 
Poul Naundrup: Bestyrelsesmøder. 
Arne: Travlt år, ekstra møder samt bestyrelsesudflugt til Cirkusrevyen. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
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Birgit Bjerring: Ny sti ved vandværket. 
Arne. Det er Odense Fjernvarmes nye ledning. 
Lars Jørgensen: Digitale målere. Tænk lidt ud i fremtiden for det kommer jo. 
Arne: P.t. er digitale målere ikke gode nok. 
Herefter ikke flere bemærkninger til budgettet. 
 
 
 
 
 

 
Side 3 af 3 

 
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 

Anders Rasmussen 
Erik Bisgaard 
Tore Pettersen 
Alle blev genvalgt. 
Brian Kej blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

4. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Vagn Grønkjær blev genvalgt som revisor. 
Erik Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

5. Eventuelt: 
Arne Nielsen: Ved boringen på Pilevej er kæden væk og der er meget affald. 
Arne: Vi sætter ny kæde op med lås på. 
Lars Jørgensen: Beredskabsplan. 
Arne: Kommer på nettet inden for de næste 8 dage. 
Birgit Bjerring: Godt samarbejde mellem vandværkerne i gamle Broby Kommune. Hvad med 
sammenlægning. 
Arne: Så kommer vi over 200.000 kbm som gør det meget dyrere, at være forbruger. 
I øvrigt ser men helst, at vi har så mange kildepladser som muligt. 
Herefter ikke flere bemærkninger under eventuelt. 

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 Bisgaard 
Medlem: Tore Pettersen 
 
Næste møde afholdes den xx.xx.2016. 
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______________________________  ______________________________ 
Formand Anders Rasmussen  Næstformand Keld Larsen 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Kasserer Arne Nielsen   Medlem Tore Pettersen 
 
 
______________________________ 
Sekretær Erik Bisgaard 


