Korup, den 02.04.2013

Referat af ordinær generelforsamling i Trøstrup Vandværk
tirsdag d. 19 marts 2013 kl. 19.30 i Morud forsamlingshus, 5462 Morud
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent og stemmetællerne

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4.

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5.

Behandling af indkommende forslag
Farstrup/Udbygning af vandværk

6.

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Afgående Klavs Larsen (modtaget genvalg)
Afgående Susanne Mann Skou (modtager genvalg)
Afgående suppleant Jørgen Redder

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Afgående revisor Jens Møller Sørensen (modtager genvalg)
Afgående suppleant Karsten Schøn Jørgensen (modtager genvalg)

8.

Eventuelt

I generalforsamlingen deltog 12 andelshavere og 5 medlemmer af bestyrelsen. I alt 17.
Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden Susanne Mann Skou bød velkommen til de fremmødte andelshavere.
Hun forslog som dirigent Jens Møller Sørensen, Kronhjortløkken 274, 5210 Odense NV. Der var
ingen andre forslag, hvorefter han overtog hvervet som dirigent.
Jens Møller Sørensen konstaterede den lovlige indvarsling af generelforsamlingen i henhold til
vedtægterne, 14 dage, idet indbydelsen var poststemplet d. 20 februar 2013.
Dirigenten gav derefter ordret til formanden for
Pkt. 2 Bestyrelsen beretning
Susanne Mann Skou læste beretningen op. Vedlagt referat.
Dirigenten åbnede derefter for debat.
Mogens Brandt, Blæsbjergvej 36. Udtrykker at den behandling vedr. udskiftning af vandmåler
som bestyrelsen har givet ham, er under alt kritik. SMS svarer at bestyrelsen har håndteret sagen
til fulde ifølge regulativet.
Eva Fisher Nielsen, Tværskovvej spørger til hvordan fjernaflæste målerbrønde strømforsynes, og
SMS svarer, at det gør de via et batteri som sider i måleren med en oplyst levetid på 12-16 år.
Endvidere spørger Eva, om der findes en plan for ledningsrenovering i forbindelse med
vandspild, hvor til SMS svarer ja. Vi sætter ind med ledningsrenovering, hvor der er størst behov.
Svend Munck, Rugårdsvej 700, vedrørende vandspild – oplyser at, der findes en debitor
forsikring, som kan betale vandspild, brud i forsyningsveje mm.
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Mogens Brandt – spørger til udskiftning af defekt affugter i Vandværk, er det fordi Vandværket er
utæt? SMS forklarer, at affugteren er nødvendig, da Vandværket er så tæt, at der kan dannes
kondens.
Jørgen Winther, Rådyrløkken – oplyser at han har en gammel ikke afmærket vandlås, og spørger i
den forbindelse, hvornår man skifter stophane. SMS svarer, at det gør man først ved et opstået
brud eller i forbindelse med renovering af området.
Finn, Rensdyrløkken – spørger til placering af stikledning på egen grund. SMS svarer, at
stikledningen så vidt det vides er ført under rækkehusene.
Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter beretningen blev godkendt. En stemte imod.
Pkt. 3 Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
Kasserer Bent Bendixen omdelte driftsregnskab 2012 og status pr. 31 december 2012, for
Trøstrup og Omegns Vandværk, det vedlægges referatet. Han gennemgik herefter begge.
Regnskabet, driftsåret 01.01.2012 til 31.12.2012 udviser et resultat på kr. 392.027. Heraf er kr.
484.586 hensat til renovering. Status pr. 31.12.2012 balancere med kr. 5.900.304, og
egenkapitalen samme dag udgør kr. 5.775.258.
Det originale regnskab med bestyrelsens og revisorernes underskrifter lå til eftersyn.
Der var derefter lejlighed til at stille spørgsmål.
Svend Munck – kommenterer det stadig store vandspild. SMS svarer, at vi selvfølgelig forsætter
renoveringen, der hvor der er størst behov for det.
Mogens Brandt – Spørger til administration, kørsel som udgør kr. 250.002, hvilket han finder
uacceptabelt. Bruger i et eksternt firma? BB svarer, at her er tale om lønninger og kørsel, hvor
lønninger udgør langt den største del.
Eva Fisher – spørger til afregning af debitorer fra Holsted. BB svarer, at der afregnes hvert halvår
og derved opstår der en mellemregning.
Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorefter regnskab og status blev godkendt. En stemte imod.
Pkt. 4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Kasserer Bent Bendixen læste budget 2013 og 2014 op som anført i indbydelsen side 5.
Mogens Brandt – spørger om man forsat forventer stort vandspild? BB svarer, at vi budgetterer
med kr. 30.000, da der i 2012 har været flere brud, hvoraf et større brud i Tværskov har strakt
sig over nogle dage.
Det foreslås, at lønninger og kørsel deles op til næste år – hvilket tages til efterretning.
Telefon, porto og beredskabsalarm stiger kr. 13.000. BB svarer hertil, ja tingene stiger.
De kr. 600.000 til renovering, hvad bruges de til? BB svarer, de bruges til ledningsrenovering.
Svend Munck spørger til fordelingen af vandforbrugernes vandpris/fast afgift. SMS oplyser, at 60
% er vand og 40 % er afgift.
Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter budgettet blev godkendt. 2 stemte imod.
Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
Svend Munck forslår, vedtægt ændring vedr. §5 således at medlemmernes hæftelse begrænses til
deres indskud.
SMS svarer, at det kræver en ændring af vores navn, således at det fremgår at vi er et selskab
med begrænset ansvar. Ligesom der skal en meddelelse til Erhvervsstyrelsen, hvor vores
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ændring til et selskab med begrænset ansvar, skal foretages. Vi vil i den forbindelse få et nyt CVR
nummer og vores virksomhedskode vil ændre sig.
Anders Lunden – oplyser, at vores vedtægter er udarbejdet i overensstemmelse med FVDs
retningslinjer.
Jørgen Redder, Rådyrløkken – spørger om ovennævnte er drøftet med FVD, hvor til SMS svarer,
ja.
Forslaget stilles til skriftlig afstemning. Til stemmetællere vælges Jan Larsen og Jens Møller
Sørensen.
Afstemningsresultat: 4 JA stemmer og 13 NEJ stemmer. Forslaget forkastes.
SMS orienterer om mulig sammenlægning af Farstrup Vandværk samt udbygning af Trøstrup
Vandværk. En sammenlægning er ikke længere aktuelt
Svend Munck – spørger hvad sammenlægningen vil koste Trøstrup Vandværk? SMS – oplyser, at
VandCenter Syd betaler ny vandledning samt trykforøger på vores Vandværk. Vi betaler selv
målerbrønde ved vores forbrugere.
Jørgen Redder spørger - overtager VandCenter Syd vores vandsplid i den periode, hvor de bruger
ledningen? SMS svarer, Nej det drejer sig om ca. en måned om året.
Eva Fisher – foreslår, at man forsøger, at opnå en aftale om vandspild ved indgåelse af kontrakt
med VandCenter Syd.
SMS oplyser hertil, at der skal indgås en aftale med VCS, som Nordfyns Kommune skal godkende.
Mogens Brandt – spørger om man kender tidspunktet for evt. omlægning. Hertil svarer SMS, at
der på nuværende tidpunkt ikke er en dato.
SMS fremlægger tilstandsrapport samt plan for udbygningen/renoveringen af Trøstrup
Vandværk og fortæller at projektet er klar til udbud.
Jørgen Redder – udtaler at en ny renovering af Trøstrup Vandværk, er et godt forslag.
Forslaget stilles til skriftlig afstemning.
Afstemningsresultat: 1 blank, 14 JA og 2 NEJ. Forslaget er vedtaget.
Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen:
Susanne Mann Skou
Genvalgt
Klavs Larsen
Genvalgt
Suppleant:

Jørgen Redder

Genvalgt

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor:
Jens Møller Sørensen

Genvalgt

Revisorsuppleant:

Genvalgt.

Karsten Schøn Jørgensen

Pkt. 8 Evt.
Mogens Brandt – rejser kritik af modtaget regning for måleraflæsning. SMS svarer, at regningen
er berettiget og sagen i øvrigt afsluttet..
Eva Fisher – spørger om de blå mærker skal vedligeholdes? SMS svarer, ja. Giv SMS besked om
beskadigedigede pæle.
Svend Munck – er der garanti for vandtryk. SMS svarer at vandforsyningen i henhold til Regulativ
ikke skal garantere et mindstetryk. Ejer må evt. selv bekoste en trykforøger.
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Bent Jakobsen, Kronhjortløkken 224 – kritiserer anbringelsen af måler i målerbrønde, de er
besværlige at aflæse.
Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorefter dirigenten takkede forsamlingen for god ro og
orden, og gav ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen.
Susanne Mann Skou takkede Jens Møller Sørensen for en god ledelse af generalforsamlingen og
bød forsamlingen på kaffe og lagkage som traditionen byder.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00.
p.t. Morud forsamlingshus, Rugårdsvej 728, 5462 Morud den 19.03.2013

Godkendt af dirigent den
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