Referat af ekstraordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk
Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.30 på Frederik den VI’s Hotel,
Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

Registrering af fremmødte ved indgang.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Vandværkets fremtid
Arne Svendsen fra VandCenter Syd vil deltage
3. Budget 2015 ved overdragelse til VCS
Udgår hvis fusion ikke gennemføres
4. Eventuelt
På Generalforsamlingen deltog 40 andelshavere samt 5 medlemmer af bestyrelsen.
I alt 45, de medbragte 22 fuldmagter, således der i alt var 67 stemmeberettigede.

Pkt. 1

Valg af dirigent og stemmetællere

Formand Susanne Mann Skou bød de fremmødte andelshavere velkommen.
Derefter foreslog hun Jens Møller Sørensen, Kronhjortløkken 274 til dirigent, der kom ikke andre forslag,
hvor efter han overtog hvervet som dirigent.
Jens Møller Sørensen konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne,
idet indbydelsen var poststemplet den. 31. marts 2015. Til stemmetællere udpegedes Erik, Carsten, Ole og
Verner. Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for pkt. 2

Pkt. 2

Vandværkets fremtid.

Susanne Mann Skou orienterede om vandværkets fremtid.
Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål til Arne Svendsen, AS, fra VandCenter Syd og til bestyrelsen.
Rue Hed 23 Jeg syntes det er besynderligt at afvikle Trøstrup Vandværk til VCS, vi har et rigtig godt vandværk og jeg er stor modstander af overdragelse til VCS.
SMS svarer at tilbuddet fra VCS opstod i forbindelse med drøftelser med VCS angående renovering af vandværket.
AS supplerer, vi har givet tilbud som et alternativ til renovering af vandværket.
Rue Hed 24 Er der forskel på vandkvaliteten fra de 2 vandværker?
AS svarer at begge vandværker overholder kravene til vandkvalitet og tilføjer at VCS vand har en hårdhed
på 20 så det er lidt mere kalkholdigt end Trøstrup Vandværks.
Smørvråvej 13 Det er en stor byrde for vores vandværk at en samlet renovering af ledningsnettet vil
koste min. 50 millioner kroner, med lige under 1100 andelshavere, er det mange penge pr. husstand.
Jeg syntes det er fornuftigt at overdrage vandværket til VCS.
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Rue Hed 23 Det er jo et rent skræmmebillede du giver.
SMS svarer at vi har renoveret ca. 20% af ledningsnettet på 10 år.
Kronhjortløkken 60 Hvad med renovering og vandspild?
SMS svarer at vi tidligere har haft vandspild på 20% og at det for nuværende udgør ca. 7%
Rue Hed 31 Hvor ligger VCS boringer? Vores ligger jo i et skovområde.
AS svarer VCS har 6 vandværker, hvor det nordligste er beliggende i Lunde, hvor der pumpes ind nordfra via
4 beskyttede boringer. Vi ejer arealerne omkring boringerne. Odense har 6 boringer beliggende i Elmelund
Skov. Så vi gør meget for at beskytte grundvandet bedst muligt.
SMS oplyser igen, at Trøstrup Vandværk har BAM i boring ved vandværk og et nedbrydningsprodukt fra Atrazin i en boring i skoven. Lerlaget ligger i kategori 2.
Kronhjortløkken 144 Hentes VCS vand fra samme dybder som vores?
AS svarer at VCS boringer ligger i 37-40 m dybde, hvilket er det nogenlunde det samme som Trøstrup Vandværks.
SMS Men vandet hentes selvfølgelig ikke fra samme grundvandsmagasin.
Bøgevangen 6 Hvad betaler vi for at have vores boringer i skoven?
SMS vi betaler ikke noget, retten er tinglyst, men det kan ikke afvises at det på sigt kan ændre sig. SMS fortæller endvidere at boringerne har en beskyttelseszone på 25 m, for hvilket Langesø Skov årligt kan søge en
erstatning på ca. 450 kr.
Så var der ikke flere spørgsmål.
Derefter skriftlig afstemning om vandværkets fremtid.
Resultat af afstemning:

Ja

45

Nej

22

Resultatet betyder at der hermed er flertal for at overdrage Trøstrup Vandværk til VCS.

Pkt. 3 Budget 2015 ved overdragelse til VCS
Susanne Mann Skou lægger ud med at fremlægge nyt takstblad 2015 og en orientering om afvikling af
vandværkets formue.
Bent Bendixen fremlægger driftsbudget for 2015.
Dirigenten åbner for spørgsmål.
Smørvråvej 13 Hvorfor støtter vi postvæsenet ved at sende breve som A post?
SMS svarer at det er fordi vi skal afvente regnskab.
Kronhjortløkken 224 Hvorfor skal der udskiftes målere, når vi overgår til VCS?
SMS svarer at det er et lovkrav, i h.t. målerbekendtgørelsen.
Kronhjortløkken 60 skiftes der til målerbrønd?
SMS svarer, vi gør det ved nye tilslutninger og i forbindelse med udskiftning af stophaner ved eksisterende
ejendomme.
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Rådyrløkken 153 Hvad med takstblad 2016?
SMS svarer at vi ikke kan udfærdige det, førend regnskab 2015 foreligger. Vi har budgetteret med renovering i 2016.
Så var der ikke flere spørgsmål.
Budget 2015 blev vedtaget.

Pkt. 4 Eventuelt
Kronhjortløkken 224 Vil gerne overgå til VCS allerede pr. 01. 01. 2016
Så var der ikke mere til eventuelt.
Jens Møller Sørensen takker for god ro og orden.
Susanne Mann Skou takker dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.
p.t. Frederik den VI’ Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Referent KL 30.04.2015
Godkendt af dirigent den,

Jens Møller Sørensen
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