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Generalforsamling den 22.02.2017 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. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, på valg er: 

Arne Nielsen 
Keld Larsen 

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

 
Referat: 
 
Anders Rasmussen bød velkommen til alle fremmødte, i alt 21 medlemmer, samt bestyrelsen var mødt. 

1. Valg af dirigent. 
Preben Overbech blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovlig 
indkaldt. 

2. Beretning om det forløbne år. 
I året 2016 solgte vi 127.000 kbm. vand. Vi er 913 forbrugere tilsluttet vandværket. Prisen pr. 
kbm. vand er kr. 3.75 + fast afgift på kr. 725,00. Afgiften på ledningsført vand er kr. 6,25 pr. 
kbm. + moms til staten. 
Vi har igen i år afholdt fællesmøde med 3 andre vandværker, Vester Hæsinge, Brobyværk og 
Allested/Vejle. Disse vandværker er vi ringforbundet med. På mødet blev det besluttet at koble 
Brobyværk og Nr. Broby sammen ovre i Allerup, så er der 2 steder vi er sammenkoblet med 
Brobyværk. 
Som det er alle bekendt har Energi Fyn udskiftet fjernvarmeledninger og i den forbindelse er 
vores ledningsnet blevet beskadiget flere steder og det er rigtig træls med vandafbrydelser og 
grumset vand til følge. 
Som jeg nævnte sidste år har vi et stort vandtab. Det har vi fået styr på nu. Vi fik hele 
ledningsanlægget opdelt i 3 sektioner hvor vi kan følge natforbruet. Det er vi rigtig godt 
tilfredse med. I april fandt vi en stor utæthed på Kohavegyden, hvor der var et tab på 3 kbm. pr. 
time. Så det var vi rigtig godt tilfreds med at det kun var et sted. Vi vil være meget taknemlige 
hvis en forbruger opdager uregelmæssigheder i områder med vandledninger og meddeler det til 
vandværket. 
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En anden ting som vi også har lavet nu, er sammenkobling oppe ved rundkørslen. P.t. er vi ved 
at få monteret nogle ledeplader i rentvandstanken oppe på vandværket. Det er for at få vandet 
til at køre bedre rundt i tanken og hjælpe med turbiditeten. Vi skal også have udskiftet 487 
vandmålere her i år 2017.  
Kommunen kommer på tilsyn ved os én gang om året, hvor de går vandværket igennem. Vi har 
fået godkendt vores regulativ med nogle få tilpasninger. Vi har også lavet en ny 
beredskabsplan, ligesom vi får taget vandanalyser ca. 4 gange om året og vandkvaliteten er i 
orden. 
Vores bank er Sydbank som vi har et rigtigt godt samarbejde med. 
Nr. Broby Vandværk er med i vandrådet i Fåborg-Midtfyn Kommune. Det er alle vandværkerne 
i kommunen. 
FVD holder nogle kurser, hvor vi altid møder op med et par mand. 
Fremadrettet for 2017 er VandCenterSyd i gang med at lave udskiftningsplan for ledningsnettet 
omkring Rosenvænget, Tværvej, Syrenvej og Dæmningen der står først for. 
Vi vil sørge for at Nr. Broby Vandværk er helt ”up to date”. Alt i alt syntes vi at vi har et godt 
vandværk med en sund økonomi. 
Sluttelig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. 
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Kasserer Arne Nielsen fremlagde det reviderede regnskab som balancerede med kr. 9.447.545,- 
og årets driftsresultat udviste et overskud (overdækning) på kr. 447.869,- som overføres til 
konto for overdækning. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 

4. Budget for det kommende år fremlægges. 
Kassereren fremlagde budget for det kommende år. 
Der var ingen bemærkninger til budgettet. 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, på valg er: 
Arne Nielsen 
Keld Larsen 
Begge blev genvalgt. 
Brian Kej blev genvalgt som suppleant til bewstyrelsen. 

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

8. Eventuelt. 
Arne Pedersen: Boringen på Pilevej ser forfærdelig ud, og kæden er væk. 
Anders: Vi er meget kede af det, men kan ikke gøre noget. Heldigvis er det smidt uden for 
boringen, men ja det ser forfærdeligt ud. 
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Poul Naundrup: Det har ikke noget med vandværket at gøre. 
Birgit Bjerring: El kr. 42.000,00. Var det ikke en ide med solceller. 
Anders: Vi har vendt det. Vi skal bruge alt el selv ellers beskattes vi af det og derudover ligger 
vandværket ikke ideelt for solceller. 
Ejvind Nøhr: SMS meddelelser. Får både Odensevej 2 og 2A meddelelse. 
Arne: Ja begge får. 
Birgit Bjerring: Referat for sidste år kom meget sent. ud. 
Arne: Det er min skyld. Beklager. 
Poul Naundrup: Regnskabet er ikke underskrevet. 
Arne: Det underskrevne regnskab ligger her. 
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 Overbech 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.2017. 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Formand Anders Rasmussen  Næstformand Keld Larsen 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Kasserer Arne Nielsen   Medlem Tore Pettersen 
 
 
______________________________ 
Sekretær Erik Bisgaard 


