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8. Eventuelt 

 

 

Referat: 

 

Anders Rasmussen bød velkommen til alle fremmødte. I alt 24 medlemmer, samt bestyrelsen var 

mødt. 

 

1. Valg af dirigent 

Per Kristensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt. 

 

2. Beretningen om det forløbne år ved formanden: 

I året 2018 solgte vi 127435 m3 og udpumpede 133526 m3 vand, altså kun et tab på ca. 

4,5 %. 

Vi er 918 forbrugere tilsluttet vandværket. Prisen pr.m3 vand er 3,75 kr. + fast afgift på 

725 kr. pr. år. Afgiften på ledningsført vand er 6,37 kr./m3 + moms til staten. 



Vi har i år afholdt et fællesmøde med de tre vandværker; Vester Hæsinge, Brobyværk og 

Allested, som vi er ringforbundet med. Her i foråret har vi udskiftet vandledningerne på 

Bakkevej, Tværvej, Syrenvej og Rosenvej, en strækning på 1150 m til en samlet pris på 

kr. 1.485.528,-, og det er gået over alle forventninger. 

Her i 2018 har vi haft 2 større ledningsbrud på Vøjstrupvej og i Ståby, begge steder var 

det en anboring der var tæret op. 

Her til foråret, 23/4-2019, er det besluttet at forsætte udskiftningen på Kløverbakken og 

Dæmningen, ca. 510 m.  

På vandværket har vi udskiftet taget til en pris af kr. 75.000,-. Indvendig har vi installeret 

ventilationsanlæg og affugtningsanlæg, og der er opsat en glasvæg foran filterbassinerne, 

samt etableret nyt LED lysarmatur, en udgift på kr. 137.000,-. 

I forbindelse med ny cykelsti på Faaborgvej her i 2019 vil ledningsføringen blive ændret, 

en pris på ca. 525.000 kr. til Nr. Broby vandværk. 

Vi får taget vandanalyser 4 gange om året, og kvaliteten er god. 

Vor bank er Sydbank, og i år har de ikke leveret et tilfredsstillende afkast at vort 

indestående. DV holder nogle kurser hvor vi altid møder med et par mand. Her i 2019 

skal vi have kikket på vores BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) om 

sprøjteforbud. Vi er nok ikke så hårdt ramt da vi har 3 boringer på kommunens jord som 

drives økologisk, og 1 boring på Pilevej. 

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. 

 

På spørgsmål fra andelshaver redegjorde Anders for baggrunden for ændringerne i 

forbindelse med etablering af cykelsti på Faaborgvej. 

 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

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

10.026.806,-. Årets driftsresultat udviste et overskud (overdækning) på kr. 275.856,- som 

overføres til konto for overdækning. 

Der var spørgsmål fra salen til regnskabets oplyste samlede anlægsinvesteringer for året 

2018 (tilgang 2018), Arne og Anders redegjorde for dette, med henvisning til regnskabet. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.  

 

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 

Arne og Keld blev genvalgt. 

Erik Madsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jimmy Koch blev valgt som revisor. 

Finn Pedersen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger under eventuelt. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for gode indlæg og diskussion, 

samt god ro og orden. 

Anders Rasmussen takkede Per Kristensen 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   Medlem: Tore Pettersen 

Medlem: Vagn Grønkjær   Suppleant: Erik Madsen (sekretær) 

 

 

____________________________   _____________________________ 

Formand Anders Rasmussen    Næstformand Keld Larsen 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Kasserer Arne Nielsen    Medlem Tore Pettersen 

 

 

 

 ______________________________ 

 Medlem Vagn Grønkjær 



 

 

 

   

 

 

 

 


