VCS forventer ikke at taksterne vil stige meget. De har ikke længere
så mange udfordringer, og er nået meget langt med renoveringen af
deres ledningsnet.
VCS forventer ikke, de skal til at betale Skat, men det vil de selv uddybe på generalforsamlingen.
Økonomien taler pt for en overdragelse, såvel for den enkelte forbruger som samfundsøkonomisk.
Hvad bevirker en overdragelse til VCS:
Afvikling af formuen
Inden en overdragelse skal Trøstrup Vandværk have afviklet formuen, hvilket vil ske over driftsbidragene.
Takstblad 2015 blev forelagt generalforsamlingen sidste år og er
godkendt af Nordfyns Kommune.
Hvis generalforsamlingen er stemt for en overdragelse til VCS, har
bestyrelsen udarbejdet et nyt Takstblad 2015 (VCS).
Nyt Takstblad 2016 (VCS) vil dog først blive reguleret i 2016, når
regnskab 2015 foreligger.
Bestyrelsen
Vi kan kun sige, vi har modtaget et tilbud, som umiddelbart er til forbrugernes fordel
Ved en renovering af vandværket, skal vi fortsætte i mindst 20 år for
at investeringen kan siges at være rentabel.
Vi har stadig et stort ledningsrenoveringsarbejde foran os.
Af vores 57 km ledningsnet, har vi renoveret ca. 9 km og 3 km er
PE-rør, så der venter en renovering af 45 km ledningsnet.
Renoveringsudgiften anslås til min. 50. mill. Kr. (1.500 kr./m i by og
500 kr./m på land)
50 års jubilæum
Nævnes skal det lige, at både vandværket og kasserer Bent Bendixen har 50 års jubilæum 23 august 2016
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Pkt. 3 TRØSTRUP VANDVÆRKS FREMTID
Beslutning generalforsamling 2014
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen
skulle arbejde videre med planen for en overdragelse til VandCenter
Syd –VCS- pr. 01.01.2017.
Generalforsamling 2015
I aften skal vi således beslutte om forbrugerne skal overdrage Trøstrup Vandværk til VCS pr. 01.01.2017.
Forslag til fusion med VCS kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken
forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede.
Historik
Generalforsamlingen 2013: Godkendte en udbygning/ombygning
af vandværket, så vi fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne i fremtiden.
Anlægssummen er anslået til ca. 2.2 - 2.5 mill. Kr.
Det skal nævnes at det er et velfungerende vandværk vi har i dag.
VandCenter Syd, VCS, 2014: Tilbud - Vilkår for overdragelse af
Trøstrup Vandværk til VandCenter Syd - gældende til 31.12.2016.
VCS tilbyder at overtage alle forpligtigelser senest pr. 1 januar 2017
for 1 mill. Kr.
VCS vil nedlægge vandværket med boringer.
Under normale vilkår ville hver andelshaver skulle betale et tilslutningsbidrag på max. 11.000 kr. – altså ca. 11 mill. Kr.
Overdragelse:
Bestyrelsen og VCS har indgået en aftale ”Vilkår for overdragelse af
Trøstrup Vandværk til VandCenter Syd 1. januar 2017”.
De vigtigste vilkår:
Ledninger over privat grund skal være tinglyst
Ledninger skal være indtegnet
Vi skal fortsætte vores ledningsrenovering til overdragelsen

Økonomi:
For 2015 vil driftsbidragene være som vist i nedenstående skema.
Priserne er uden vandskat og ekskl. moms.

Forsyning

Ombygning
vandværk

af

Overdragelse til
VCS

Fast årlig
afgift kr.

Vandafgift
kr./m3

Vandafgift pr.
år kr.
Forbrug 120
m3

Ca. 2.500,00
Tages af formue

1.100,00

6,00

1.820

Ca. 1.000,00 .
Tages af formue

480,00

8,75

1.530

Engangsudgift kr.
pr. andelshaver.

Trøstrup Vandværk:
Kravværdierne til drikkevandkvaliteten er overholdt.
Vandets hårdhed ligger på 16-18 dh.
VCSs vandkvalitet overholder kravværdierne.
Vandets hårdhed ligger på 15-20 dh.
Vores forsyningsområde vil få leveret vand fra Hovedværket.
Vandkvaliteten bliver ikke forringet
Forbrugerindflydelse
Trøstrup Vandværk er forbrugerejet og forbrugerstyret.
På generalforsamlingen vælger forbrugerne en bestyrelse, som så
konstituerer sig.
Forbrugere kan ligeledes gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingen.
Ved en overdragelse til VCS mister forbrugerne den direkte forbrugerindflydelse.
Der indvælges således kun 1 forbrugerepræsentant til bestyrelsen for
4 år ad gangen.
Flere politikere udpeges til bestyrelsen i Odense- og Nordfyns Kommune, så her kan man om muligt gøre sin indflydelse gældende.
Forbrugerindflydelsen forringes ved overdragelse
Fremtiden:
Trøstrup Vandværk må forvente en stigning i taksterne for igen, at
kunne opbygge en formue efter ombygningen af vandværket og der
skal i nær fremtid foretages tiltag på boringer og rentvandstank.
Herudover skal vi selvfølgelig fortsætte renoveringen af vores ledningsnet.
De stadig tiltagende myndighedskrav om dokumentation m.m., bevirker også, at det inden for en årrække bliver nødvendigt at udlicitere flere arbejdsopgaver og/eller ansætte en driftsleder på halvtid
eller indgå i et samarbejde med andre vandværker.

Der er ca. 20 forbrugere, som vil mærke en stigning i vandudgiften
med VCSs takster.
2
Vandkvalitet

Bestyrelsen bliver altså på sigt til en professionel bestyrelse, som tager beslutninger om den daglige drift m.m. og ikke selv er udførende.
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