
Nørre Broby Vandværk, 5672 Broby 

Referat af generalforsamling den 27. februar 2020, kl. 19.30 

Nr. Broby Forsamlingshus, Verandaen, 5672 Broby 

 

Dagsorden ifølge 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: 

 Anders Rasmussen (modtager genvalg) 

 Vagn Grønkjær (modtager genvalg) 

 Tore Pettersen (modtager genvalg) 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

8: Eventuelt 

Formand Anders Rasmussen bød velkommen til de fremmødte. I alt 26 medlemmer samt bestyrelsen var 
mødt. 

1: Valg af dirigent. 

Per Kristensen blev foreslået og valgt. Per takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

2: Beretning om det forløbne år ved formanden. 

Vi er 920 forbrugere tilsluttet vandværket. Prisen pr. m3 er kr. 3,75 + en fast afgift på kr. 725,- pr. år. Vi 
betaler afgift på ledningsført vand på kr. 6,37 pr. m3 + moms til staten. I året 2019 har vi solgt 122.500 m3 
vand og udpumpet 128.500 m3 vand, hvilket svarer til et tab på ca. 4,5%. 

I foråret 2019 har vi lagt en ny 110 mm ledning fra Nr. Broby til Brobyværk i forbindelse med etablering af 
den nye cykelsti, udgiften hertil androg kr. 595.000,-. I efteråret 2019 har vi udskiftet vandledningerne på 
Dæmningen og Kløverbakken, en strækning på 590 m, til en samlet pris af kr. 892.000,-, og arbejdet er gået 
over alle forventning.  



Vi har haft et større ledningsbrud i forbindelse med ildebranden på Industrivej, og det var anboringen der 
var tæret op. 

Vi har i året der er gået, haft to uheldige oplevelser. 1) Boringen på Pilevej har overskredet grænseværdien 
på et pesticid dimethysulfamid (DMS), så den har vi p.t. lukket ned. Vi har bedt Vandcenter Syd undersøge, 
om der er vand længere nede, idet boringen kun er 27 meter dyb. 2) En anden kedelig sag er med Fåborg-
Midtfyns kommune, der har planer om, at give tilladelse til at virksomheden Jordrens Syd ApS, til etablering 
af et jordrensningsanlæg beliggende med en afstand på kun 50 til 75 meter til vores 3 boringer på 
Industrivej. Det er den gamle SAB-grund, der er tale om. Vi har fra vandværkets side gjort indsigelse den 
13/9 2019 imod denne sag. 

Vi har ligeledes ved det årlige fællesmøde med de øvrige vandværker og kommunen endnu engang 
indskærpet, at vi er særdeles utrygge og nervøse ved placeringen, så tæt ved vores boringer, og at det er 
uden for sund fornuft, at placere det netop der. Vi appellerede kraftigt til, at få stoppet det så hurtigt som 
muligt, og få det lagt et andet sted, langt væk fra vandboringerne. 

Det vil betyde, at der gives tilladelse til, at der kommer 30-40 lastbiler hver måned med forurenet jord. Det 
er helt uforeneligt med de store grundvandsinteresser som Nr. Broby Vandværk har haft siden midten af 
1960’erne. Det er helt uforståeligt for os i bestyrelsen, at afdelingsleder Olav Bojesen og udvalget for 
teknik- og miljø, kan have tanker om, at lægge sådan en virksomhed oven på 920 forbrugeres drikkevand. 

Formanden oplyste endvidere, at vi er ved at indhente tilbud på udskiftning af vandledning og stophaner på 
Krogsgårdsvej, idet kommunen har planlagt at lægge nyt asfalt heri 2020. Vi forventer at modtage tilbud på 
arbejdet i uge 11. 

Vores bank Sydbank, har i år leveret et helt tilfredsstillende afkast af vort indestående. Værdipapirerne som 
vi har er Sydinvest konservativ, et meget forsigtigt papir, som Sydbank passer for os. 

Jeg har en enkelt kommenter til regnskabet, som Vagn senere vil gennemgå, det er, at vi i året har haft et 
underskud på kr. 412.000,-, og det skyldes bl.a. den store vedligeholdelse på vore ledningsnet, herunder 
Dæmningen og Kløverbakken som tidligere nævnt. 

Danske Vandværker holder jævnligt kurser, og der møder vi gerne op med et par mand, for at være bedst 
muligt opdateret. 

Her i 2020-2021 skal vi sammen med kommunen have kigget 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. 

Vi har stadig et rigtig godt samarbejde med de andre 3 vandværker, Allested, Brobyværk og V. Hæsinge, 
som vi sætter stor pris på. 

Vi vil sørge for, at Nr. Broby Vandværk hele tiden er up to date, og alt i alt synes vi, at vi har et godt 
vandværk, dog med lidt udfordringer i øjeblikket, men med en sund økonomi. 



I år har vi taget afsked med Arne Nielsen, som har lagt et stort arbejde igennem 34 år for Nr. Broby 
Vandværk, og det skal du have tak for Arne. Og så har vi budt velkommen til Erik Madsen i bestyrelsen. 
Sluttelig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde gennem året. 

Der var spørgsmål fra Birgit Bjerring om pesticider på Pilevej og Jordrens Syds placering på Industrivej, hun 
var forundret, ville gerne høre om høringsfasen og var klar med opbakning også evt. med et skriv til 
pressen. Anders og Tore redegjorde for de to spørgsmål, bl.a. med ønsket sikkerhed i vandforsyningen med 
2 kildepladser. Ejvind Nøhr foreslog, at man plantede skov omkring boringerne. Der fornemmedes en god 
brugeropbakning om bestyrelsens indsigelser og håndtering af sagen indtil nu. Beretningen blev godkendt. 

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Kasserer Vagn Grønkjær gennemgik det reviderede regnskab, regnskabet balancerede med kr. 9.289.332,-. 
Årets driftsresultat udviste et underskud (underdækning) på kr. 411.878,-, som tages fra konto for 
overdækning. Bent Kristensen havde spørgsmål til salg af værdipapirer, som Vagn redegjorde for. Der var 
ønske om opdatering af hjemmesiden bl.a. af referater og årsberetning. Det blev taget til efterretning. 
Anders konstaterede, at resultat af vandprøver ligger på hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt. 

4: Budget for det kommende år fremlægges. 

Kasserer Vagn Grønkjær gennemgik budget for det kommende år. Der var ingen bemærkninger hertil. 

5: Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er: 

- Anders Rasmussen 
- Vagn Grønkjær 
- Tore Pettersen 

Anders, Vagn og Tore blev genvalgt, uden modkandidater. 

Ole Kristensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Jimmy Kock blev valgt som revisor. Finn Pedersen blev valgt som revisorsuppleant, begge blev valgt uden 
modkandidater. 

8: Eventuelt. 

Birgit Bjerring udtrykte ønske om skovrejsning ved boringerne og ville appellere til kommunen herom. 
Anders nævnte, at området om vore 3 boringer på Industrivej drives økologisk. Han oplyste endvidere, at 
bestyrelsen arbejder fortsat på en løsning omkring Pilevej og at arbejdet med BNBO (boringsnære 
beskyttelsesområder) først forventes færdig i 2022. 



Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede for god ro og orden, for gode indlæg og god og 
konstruktiv diskussion. Anders takkede dirigenten Per Kristensen for at have ledet generalforsamlingen på 
en saglig og betrykkende måde, ligesom han igen takkede de fremmødte for en god debat. 

 

 

 

_______________________________   ____________________________ 

Per Kristensen, dirigent    Erik Madsen, referent 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Anders Rasmussen   Næstformand: Keld Larsen 

Kasserer: Vagn Grønkjær   Bestyrelsesmedlem: Tore Pettersen 

Sekretær: Erik Madsen 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

Formand Anders Rasmussen   Næstformand Keld Larsen 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

Kasserer Vagn Grønkjær   Best.medlem Tore Pettersen 

 

 

__________________________________ 

Sekretær Erik Madsen 


