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Bestyrelsen 2006

Hans J. N. Andersen,
Næstformand

Erling Struve,
Best.medlem

Bente Mortensen,
Sekretær

Allan Peterhänsel,
Formand

John Barrett,
Kasserer

Povl Kildemoes,
Best.medlem

Villi Nielsen Skov,
Best.medlem

Helge Madsen,
Best.suppleant

Torben Knudsen,
Best.suppleant
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AHSV generalforsamling
Referat af generalforsamlingen i Næsbyhoved Skov
onsdag den 3. maj 2006
Der var til generalforsamlingen mødt 56 stemmeberettigede medlemmer. Formanden Allan Peterhänsel bød velkommen og gik over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Parly Dupont og Parly
Dupont blev valgt.
Parly Dupont konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jfr. vedtægterne. Oplæste
herefter dagsordenen som blev godkendt.

Bestyrelsens beretning
Året 2005 har ikke været præget af de store problemer, men gennem året har der naturligvis alligevel været mange arbejdsopgaver at løse.
På vore bestyrelsesmøder er der truffet de nødvendige beslutninger, hvorefter arbejdet er overgivet til den eller de bestyrelsesmedlemmer, der har
haft den nødvendige indsigt.
»Hasmark Strand« på nettet
Vort blad »Hasmark Strand«’s redaktør arbejder i

sagens natur mest i disse måneder, men har gennem nogen tid arbejdet med at etablere en hjemmeside for AHSV, så man inden længe hurtigt og
sikkert kan komme frem til viden om AHSV og til
eventuelle beskeder – f.eks., hvis der pludselig
opstår ledningsbrud. Hvis vi ved, at der skal lukkes for vandet i en lidt længere periode i forbindelse med planlagt renovering eller lignende,
annoncerer vi om lukningen. Dette var nødvendigt en enkelt gang sidste sommer.

Teknisk udvalg
bestående af Villi Skov, Hans Andersen og Freddy
Andersen har arbejdet med større projekter og
med vandkvalitetsvurderinger, så vi kan sætte ind
prompte, hvis der pludselig skulle vise sig at være
opstået et problem.
Freddy Andersen har tillige været den helt centrale person i forbindelse med akut opståede problemer på vort ledningsnet og i forbindelse med

Hans Andersen aflagde den tekniske del af beretningen. Forrest John Barrett og Bente Mortensen.
Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk
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kontrol af målervisninger og manglende aflæsninger. Det er Freddy, som har passet AHSV’s vagttelefon og har styret vore tilkaldte håndværkere.
Efter denne del af beretningen gav formanden
ordet til Hans J. N. Andersen på vegne af Villi
Skov, der havde været nødsaget til at melde afbud.
AHSV’s Teknisk Udvalg består af Freddy Andersen, måske kendt som formand for Hofmannsgave
Lejerforening og medlem af bestyrelsen, Villi Skov
og undertegnede Hans J.N. Andersen.
Udvalget er nedsat af bestyrelsen som en hjælpefunktion for bestyrelsen, ud fra udvalgsmedlemmernes særlige kvalifikationer. Udvalget har arbejdet
harmonisk og de fælles løsninger har været kendetegnet for, hvordan opgaverne er gennemført.

Årets arbejdsopgaver:
Vandmængder
Vandkvalitet
Målerudskiftning
Ledningsvedligeholdelse
Ledningsudskiftning

(Der er regler for overvågning og justering af vandmålere, disse regler betyder, at der skal udtages
nogle vandmålere som stikprøve, for at kunne vurdere målernes tilstand. Stikprøverne skal startes
senest når målerne er 8 år gamle.

AHSVs bestyrelse 2006
Allan Peterhänsel, formand
Vermehrensvej 11, 5230 Odense M
Strandadresse: Østre Strandvej 41
Telf. 30 54 21 14
mail: lottallan@privat.dk
Hans J. N. Andersen, næstformand
Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N
Telf. 66 18 15 23
Strandadresse: Østre Strandvej 90
Mail: hja@el-compagniet.dk

Vandkvaliteten overvåges med hjælp fra Steins
Laboratorium (nu Eurofins, red.). Opgaven styres
af Hasmark Vandværk og resultaterne offentliggøres i Hasmark Strand.
Vandkvaliteten er i øvrigt god. Og jeg håber alle
har nydt den gode smag i løbet af sommeren. Vi
har ved stranden brugt ca. 45.000 kbm, hvilket
svarer til ca. 30 kbm pr. husstand.
Vandmålere er som vaskemaskiner, - en gang
imellem bliver de slidt op eller går bare i stykker.
Selv om den gennemsnitlige levetid er måske 8 år,
er der nogle der kun holder 4 og andre kan holde
20 år.
Det gælder tilsvarende for vandmålerne. De kan
gå i stykker! Det er derfor vigtigt, at hver især selv
jævnligt kikker på måleren, og undersøger to ting:
1. Står måleren stille, når der er lukket for alt
vand i huset? Hvis ikke er der en utæthed i vandsystemet, ofte et toilet der løber.
2. Viser måleren hvad der forventes som et normalt forbrug? - Hvis det ikke er tilfældet kan der
være en fejl ved måleren. - Uanset om det er for
lidt eller for meget: - Kontakt en fra teknisk udvalg
og lad os finde en løsning. Lad være at glæde dig
over det, hvis måleren viser 0 efter en hel sommer,
det er naturligvis en fejl og vandforbruget skal så
betales efter skøn.

John Barrett, kasserer
Ølstedgårdsvænget 11, 5230 Odense M
Strandadresse: Østre Strandvej 88
Mail: barrett@kreston.dk
Bente Mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
Telf. 64 82 60 47
Strandadresse: Øksemosevej 5
Mail: bentemortensen@mail.dk
Poul Kildemoes
Højlykke Allé 3, 5270 Odense N
Telf. 66 18 17 17
Strandadresse: Østre Strandvej 66
Mail: kildemoes@privat.dk
Villi Nielsen Skov
Strandvejen 8, 5450 Otterup
Strandadresse: Løkkevænget 5
Mail: villi.s@jubiimail.dk
Erling Struve
Åløkkehaven 33, 5000 Odense C
Telf. 66 18 15 01
Strandadresse: Østre Strandvej 76
Mail: struve@mail.tele.dk
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Tilgængelighed: Vi laver løbende overvågning og
stikprøvekontrol af målerne og vi skal have fri
adgang. - Ellers graver vi bare!!).
Ledningsopmåling: LER registrering er foretaget,
vi opmåler ledningerne og indplotter på digitalkort. Det skulle have været færdigt men er blevet
forsinket lidt.
Vort - AHSV’s - vandspild er på ca. 3000 kbm.
Det svarer til ét hul på mindre end 3 mm i diameter på en vandledning. - Husk at checke jeres egne
systemer!

Og formanden fortsatte beretningen
En gang imellem skal man gennemgå sine forsikringer. Det har vi også gjort i samarbejde med den
medarbejder i »Foreningen af Vandværker i Danmark«, som har særlig indsigt i forsikringsforhold
for vandværker og forsyningsselskaber. Herved
skete der enkelte ændringer og opdateringer. Vi er
nu sikre på, at alt er i orden også på dette område
– både for os selv i AHSV og for I/S Hasmark Vandværk.
Foreningen De Fynske Vandværker arbejder i
øjeblikket med at afklare den fremtidige struktur i
relation til den landsdækkende forening »Foreningen af Vandværker i Danmark«. Vi afventer
resultatet.
I forbindelse med dannelsen af de nye større
kommuner, vil der blive oprettet såkaldte vandråd.
Et indledende møde blev afholdt i oktober 2005,
men endnu er der ikke sket noget særligt håndgribeligt her på Nordfyn. Også her er »Foreningen af
Vandværker i Danmark« involveret.
Selv om der er tale om to selvstændige foreninger, samarbejder AHSV konstruktivt med Sommerhusforeningen Hasmark Strand. Vi dækker jo det
samme geografiske område, men har hver sit
arbejdsområde.
Økonomien
På generalforsamlingen sidste år blev der stillet
spørgsmål vedrørende AHSV’s relativt store formue, derfor vil jeg her i beretningen fremsætte
nogle synspunkter herom.
Kapitalen er opbygget i forbindelse med de mange nytilslutninger, som blev aktuelle, da udstykningerne bag de ’gamle’ sommerhuse tog fart for
en del år siden. Umiddelbart ser det ud til, at nytilslutninger næsten stopper, og at vi fremover kun i
begrænset omfang kan forvente nytilslutninger.
Når en ny andelshaver optages i AHSV, bliver
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denne medejer af såvel ledningsnet som vandværk.
Tilslutningsbidraget er således både betaling for
nødvendige nyanlæg i forbindelse med det nye
sommerhus og betaling for den nye andelshavers
andel af det eksisterende ledningsnet og af vandværket.
Når talen er om ’det gamle’ ledningsnet, har
bestyrelsen, som nævnt af Hans Andersen, besluttet at udskifte hovedledningen på en længere
strækning af Østre Strandvej, idet der her ligger
meget gamle eternitledninger. Alene på grund af
den høje aktivitet blandt entreprenører og dermed
følgende opskruede priser har udførelsen af dette
arbejde været stillet i bero. Der er ingen problemer med at udsætte arbejdet i et år, men vort tekniske udvalg følger situationen nøje.
Væsentligt er det tillige at nævne, at alle andelshavere hver har indbetalt kr. 4500 til AHSV. Den
indbetalte sum er godt 6,5 million kr. i alt. Mange
af disse penge blev anvendt, da målerbrønde i sin
tid blev sat og vandmålere monteret. Tillige var
der behov for en gennemgribende renovering på
vandværket.
AHSV behøvede ikke at låne penge i disse situationer, og har efterfølgende endog opbygget en
fornuftig kapital, så vi heller ikke i fremtiden forventer at skulle på lånemarkedet.
For god ordens skyld skal det nævnes, at tilbagebetaling af andelskapital sker, når en grund bliver
sammenlagt med nabogrunden, eller simpelthen
bliver nedlagt og ikke mere vil modtage vand fra
vandforsyningen.
Der er måske behov for at genopfriske, at AHSV
sammen med den tilsvarende forening i Hasmark
by ejer I/S Hasmark Vandværk. Vi er altså to interessenter, som deler udgifter i forbindelse med
oppumpning, behandling og udpumpning af vand
i forhold til den vandmængde, vi hver især aftager.
En ret stor udgiftspost er betaling for vandprøver.
Det siger sig selv, at en del af vort økonomiske
beredskab skal være til stede for at kunne tackle
uforudsete hændelser også på vandværket, men vi
håber naturligvis, at vi ikke rammes af større skader.

Vandforbruget
I 1985 var den oppumpede vandmængde i alt ca.
190.000 kbm. I 2005 var det tilsvarende tal
72.680 kbm. Antallet af sommerhuse er forøget
kraftigt, antallet af bedrifter med dyrehold i byen
er faldet, men alligevel viser tallene tydeligt, at
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renovering af ledningsnettet har hjulpet enormt.
Vi har p.t. ret til at oppumpe 112.ooo kbm vand,
så der er plads også til havevanding og bilvask, når
den herligt varme sommer indfinder sig! Et stort
forbrug på Hasmark Camping vil heller ikke give
os problemer.

Restancer
Der er desværre grund til at nævne, at enkelte
andelshavere undlader at betale deres gæld til
AHSV. Her er vi kompromisløse. Vi lukker for vandet, og ved evt. salg overdrager vi om nødvendigt
sagen til advokat.
Når vi kommer frem til budget 2006 og takstbladet for 2006 vil I desuden kunne konstatere, at vi
hæver gebyret for manglende indsendelse af
aflæsningskort, men bibeholder en ret lav betaling, hvis vi efter aftale skal foretage måleraflæsningen – denne service vil vi gerne yde.
Afslutning
Før jeg afslutter beretningen, vil jeg meget gerne
sige tak til den samlede bestyrelse, både egentlige
medlemmer og vore valgte suppleanter, for særdeles godt samarbejde om opgavernes løsning. Med
en sådan bestyrelse, er det let at være formand!
Tak skal I have!
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens behandling og håber, at der er lagt op
til en god drøftelse.
Allan Peterhänsel
Debatten blev indledt af Knud Larsen, C. Syrach
Larsens Vej foreslog at vandanalyseresultaterne
evt. kom med på den påtænkte hjemmeside. Endvidere forespurgte han til evt. udskiftning af vandmålere. Hvordan med de målere, der udtages til
kontrol, hvad sker der herefter med dem. Fortsætter de i de næste 4-8 år eller?
Orienterede om, hvad LER er - nemlig et ledningsejerregister, men de har ikke en eneste tegning over ledningernes placering. Der skal henvendes til dette register, hvis en entreprenør skal
grave - formedelst et beløb for en opgravningstilladelse.
Hvad med måleren på vandværket - kører den
godt nok?
Hans J. N. Andersen besvarede spørgsmålene og
nævnte bl.a. den procentvise prøveudtagning, der
testes. Hvis de lever op til kravene så er den gruppering godkendt og bliver siddende.

Hovedmåleren på vandværket blev checket sidste år og er fuldt ud fungerende.
Alle har ret til at få testet deres måler - men hvis
den ikke fejler noget er det for egen regning.
Allan Peterhänsel kunne meddele, at foreningen
har været tilmeldt LER meget længe - det er Villi
Skov, der varetager dette.
Angående vandprøver er der stor forskel på de
forskellige målinger - ca. 6-8 ark. Der vil blive set
på disse ved evt. udlægning på hjemmesiden.
Knud Larsen ønskede, at alle målinger lægges på
hjemmesiden og forespurgte til, hvor mange
målinger der foretages.
Der er muligvis et lille fald i antallet af foretagne
målinger.
Erling Struve orienterede om artiklen i Hasmark
Strand fra 2005 og endvidere orienterede han om
oprettelsen af navnet AHSV til hjemmesiden.
Poul Kildemoes, Østre Strandvej 66, orienterede
om, at Miljøcentret FYN, Trekantomtrådet har styr
på vandprøverne.
Efter disse redegørelser blev beretningen sat til
godkendelse.
Beretningen blev godkendt. 2 stemte ikke for
godkendelsen.
Pkt. 3 - Regnskabet for 2005
ved kasserer John Barrett.
Det blev foreslået at pkt. 4 - Budget 2006 blev
medtaget under et.
John Barrett gennemgik det udleverede regnskab
og budget og kommenterede enkelte punkter.
Indtægterne beløber sig til kr. 788.689
Budget 2006 kr. 786.000.
Driftsomkostninger kr. 211.401.
Budget 2006 kr. 673.000.
Administration kr. 199.211.
Budget kr. 217.000.
Årets resultat kr. 378.077.
Budget 2006 kr. -104.000.
Der er aktiver for ialt kr. 3.734.851.
Det forsøges at få så mange penge ind i rente
som muligt, selvom det pt. er meget lave renter vi
kan få.
Der er 1479 andelshavere - heraf tilsluttet 1445
med antal brugere 1452.
Regnskabet blev sat til debat.
Gunner Holm, Niels Eriksens Vej 1 - ønskede
svar på om der er regulering på taksterne.

Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk

17122 Hasmark Strand ’06

15/06/06

11:10

Side 7

HASMAR K STRAN D
John Barrett svarede bekræftende herpå. Takstbladet skal godkendes af Otterup Kommune efter
generalforsamlingen med underskrift af bestyrelsen og dirigenten.
Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet
og Budget 2006 blev herefter godkendt - 1 undlod
at stemme.
Pkt. 5 - Indkomne forslag
Der er indkommet 2 forslag, der er udleveret ved
indgangen.
Fra Gunner Lykke Holm, Niels Eriksens Vej 1 vedrørende størrelsen på Andelsselskabets formue, samt evt. forhandling om højere rente.
Fra Allan Nielsen, Strandvænget 9, om udsendelse af breve og opkrævninger, samt samkøring af
registre i AHSV og Hasmark Strand Sommerhusforening.
Allan Peterhänsel svarede, at i beretningen er
spørgsmålet indirekte besvaret. Formuen vil gradvist blive mindsket efterhånden som de arbejdsopgaver, vi har planlagt, bliver udført.
En beholdning på ca. 2 mio. kr. vil efter bestyrelsens opfattelse være tilstrækkelig, hvis uforudsete større problemer opstår.
Vi skal jo altid være forberedt på, at der kan ske
brud, der kræver store hurtige beslutninger uden
først at skulle forhandle med pengeinstitutter,
inden der sker noget.
En forsvarlig del af formuen er bundet kortvarigt,
måske kan forrentningen blive bedre end i dag. En
halv mio. er nu bundet til 3,5 % p.a.
Vi har fingeren på pulsen og placerer, hvor vi får
mest i rente uden at være alt for bundne.
Benny Christensen kommenterede behandlingen af de samme spørgsmål ved sidste års generalforsamling. Han undrede sig over at kunne læse
i Fyens Stiftstidende, at der var stillet spørgsmål til
om foreningens formue var for stor - det var ikke
det, der blev spurgt om. Hvem er det, der får referat ud til Fyens Stiftstidende og er ansvarlig for en
fejlfortolkning som sidste år og hvordan undgår
man dette i år?
Allan Peterhänsel kommenterede spørgsmålet
og meddelte, at det ikke var det, der havde været
oppe på generalforsamlingen. Ingen fra bestyrelsen har refereret. Hvem journalisten har det fra,
ved vi ikke. Ingen har henvendt sig til formand
eller andre fra bestyrelsen.
Allan Nielsen, Strandvænget 9, begrundede sit
forslag.
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Allan Peterhänsel indledte med, at en del af
begrundelsen for forslaget, der omhandler Hasmark Strand Sommerhusforening (HSS) ikke bør
drøftes her under AHSV’s generalforsamling.
Der har ikke været samkøring af adressekartoteker, men vi har fundet det hensigtsmæssgt at begge foreninger opnår en besparelse ved at AHSV
vedlægger materiale fra HSS, når vi alligevel sender ud.
Dette gælder ved udsendelse af selvaflæsningskort, HSS’s brev med girokort samt indkaldelse til
begge foreningers generalforsamling i dag.
Vejfonden og Blåserkassen (under AHSV) rådede
over adressefortegnelsen for området, da HSS blev
stiftet. Materialet blev derfor overgivet HSS.
AHSV’s adressekartotek udleveres ikke. At sikre,
at det er de rigtige, der får HSS’s materiale er en
sag for HSS.
Formanden for HSS, Mogens Kristensen bemærkede, at det er rigtigt, at HSS har fod på det til
næste år.
Allan Nielsen meddelte, at han har fået en forklaring på sit spørgsmål og derfor trækker forslaget.
Pkt. 6 - Valg
Valg af kasserer - på valg er John Barrett. Modtager
genvalg. Genvalgt.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Hans J. N. Andersen, Freddy Andersen
og Villi Nielsen Skov. Ifølge skriftlig erklæring fra
Villi Nielsen Skov er han villig til genvalg.
Allan Peterhänsel meddelte, at Hans J. N. Andersen er villig til genvalg.
Freddy Andersen ønsker ikke at genopstillle derfor indstiller bestyrelsen den hidtidige suppleant Povl Kildemoes til valg.
Bestyrelsen indstiller derfor Hans J. N. Andersen
og Villi Nielsen Skov til genvalg og nyvalg af Povl
Kildemoes.
De 3 foreslåede blev valgt.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
På valg er Helge Madsen. Foreslået og genvalgt.
Da Povl Kildemoes som suppleant havde 1 år tilbage af sin periode, foreslår bestyrelsen valg af
Torben Knudsen.
Torben Knudsen blev valgt som suppleant til
bestyrelsen for 1 år.
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Valg af revisor:
Reg. revisor Mogens Stougaard, Otterup blev
foreslået og valgt.
Valg af 1 kritisk revisor:
På valg er Jørgen Johnsen - der er tilsagn om genvalg. Debat om valg af Jørgen Johnsens valg, når
der alene foreligger mundtligt tilsagn. 1 person
stemte imod. Jørgen Johnsen blev valgt.
Valg af 1 revisorsuppleant:
På valg er Tage Andersen - foreslået og genvalgt.
Pkt. 7. Eventuelt.
Allan Peterhänsel takkede varmt Freddy Andersen
for hans store indsats i foreningen siden 1990.
Han har sammen med sin hustru påtaget sig mange opgaver for foreningen. Mange vinterture for at

foretage aflæsninger med Ellen som assistent, tilsyn med reparationer og renoveringer med meget
mere - derfor vil vi gerne takke med et weekendophold for jer begge for AHSV’s regning.
Vi siger endvidere tak for dit tilsagn om at være
behjælpelig i overgangsperioden.
Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden med gode
drøftelser og svar. Tak for denne gang.
Allan Peterhänsel takkede dirigenten for en god
ledelse af generalforsamlingen også i år med en
vingave.
Der blev herefter en lille pause, hvor der var øl
og vand på foreningens regning, inden man fortsatte med HSS generalforsamling.
Referent
Dirigent
Bente Mortensen
Parly Dupont

En særlig tak.
Jeg vil gerne rette en tak til dig, Freddy Andersen. Du besluttede ikke at søge genvalg til bestyrelsen, og
selv om du har fået mange opfordringer til at fortsætte, stod du fast. Det har vi respekt for. Du blev indvalgt i 1990 og har gennem de forløbne, mange år påtaget dig opgaver, der har taget meget af både din
og fruens tid. De mange vinterture ned for at foretage aflæsninger af målere sammen med din frue som
noterende assistent, og tilsynet i forbindelse med reparationer og renoveringer taler sit tydelige sprog
om, at du har været et hårdt arbejdende bestyrelsesmedlem. Vi har besluttet, at du på AHSV´s regning
sammen med fruen kan slappe af i en weekend et sted, hvor I kunne have lyst at tage hen.
Tak for din indsats!
Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk

17122 Hasmark Strand ’06

15/06/06

11:10

Side 9

HASMAR K STRAN D

9

Beretning for året 2005 i

Hasmark Strand Sommerhusforening
Torben Knudsen, der blev valgt som dirigent, konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav
ordet til formanden Mogens Kristensen.
Da jeg forleden dag skrev dette års beretning for
Hasmark Strand Sommerhusforening, løb tankerne:
Jeg blev faktisk godt sur på Otterup Kommune.
Min familie lægger garanteret 20.000 kr. pr. sæson
i Otterup handelsliv, stort set uden at belaste kommunens kasser til skoler, ældreforsorg og lignende.
Jeg benytter vejene, og min bil udleder selvfølgelig CO2 og andet, men set med mine øjne er jeg
faktisk en god indtægtskilde for Otterup Kommune via handelslivet. Hvis 1400 sommerhusejere
gør som min familie, skaber vi en omsætning på
minimum 28 mio. kr. pr. sæson.
Otterup Kommune udarbejdede et vejprojekt i
1999, men projektet blev taget af bordet på grund
af mange indsigelser.
Dette skabte grundlaget for Hasmark Strand
Sommerhusforening.

Det ser ud til at fungere, og udlægning i 2006
sker omkring uge 19.

Vejvedligeholdelse: En pensioneret vejingeniør
fortalte på et bestyrelsesmøde, at en forudsætning
for at kunne skabe stabile veje var afdræning samt
benyttelse af en skrabemetode på
Vestre Strandvej > fald mod syd og
Østre Strandvej > højest på midten og fald til begge sider.
Skrabningen er med jævne mellemrum gennem-

HHS bestyrelse 2006
Mogens Kristensen, formand
Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV
Tlf. 66 14 81 31/Mobil 24 27 57 30
Strandadr.: Østre Strandvej 52
Mail: anmodan@kristensen.mail.dk

Bestyrelsen:
På sidste års generalforsamling den 11. maj blev
Ole Skjoldborg Larsen og Mogens Kristensen
valgt, og på det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Mogens Kristensen
Næstformand: Hans J. N. Andersen
Kasserer:
Ole Skjoldborg Larsen
Sekretær:
Bente Mortensen
Medlem:
Villi Skov
Vi har holdt 8 møder i 2005.

Hans J. N. Andersen, næstformand
Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N
Telf. 66 18 15 23/64 82 15 03
Strandadresse: Østre Strandvej 90
Mail: hja@el-compagniet.dk

Opgaver:
Foreningen har to væsentlige opgaver:
- Blåsere
- Vedligeholdelse af Vestre og Østre Strandvej.

Bente Mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
Telf. 64 82 60 47/64 82 68 47
Strandadresse: Øksemosevej 5
Mail: bentemortensen@mail.dk

Blåserne: Foreningen vedligeholder, udlægger og
ta’r ind igen en række røde afstandsbøjer - kaldet
blåsere – ca. 200 m fra land. Disse har to formål,
nemlig at skabe afstand til stranden for at minimere støjen fra speedbåde samt at tilsikre badegæsters tryghed. Ingen både må plane inden for
blåserne.

Ole Skjoldborg Larsen, kasserer
Vestre Strandvej 35, Hasmark
5450 Otterup
Tlf. 64 82 65 37/Mobil 28 12 61 12
Mail: osl@lite.dk

Villi Nielsen Skov, tekn. sagkyndig
Strandvejen 8, 5450 Otterup
Mobil 40 11 92 34
Strandadresse: Løkkevænget 5
Mail: villi.s@jubiimail.dk
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ført af firmaet Gartnergrossisten v/Alf Møller. (Flyt
bilen, når I hører maskinen). Efter lidt startvanskeligheder fungerer skrabningen efter hensigten, og vi får
opretning en gang samt skrabning 9 gange pr. år.
Desuden har vi eksperimenteret med dræn på
Vestre Strandvejs sydside ca. 250 m. Desværre
lykkedes det ikke entreprenøren at gennemføre
arbejdet i efteråret 2005, bl.a. på grund af sygdom.
Vi siger undskyld! Arbejdet er udført i april 2006
(efter frosten). Det første udsagn tyder på, at
drænet fungerer.
Bestyrelsen følger arbejdet i den kommende tid,
inden næste forsøgsstykke igangsættes.
Kontingent:
Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes
fra 2004-niveauet:
- 60 kr. til blåsere, administration m.m. (dog 40
kr. for foreninger/medlemmer).
- Minimum 100 kr. til vejvedligeholdelse.
- Bestyrelsen anbefaler, at halv- og helårsbeboere indbetaler 200 kr. henholdsvis 300 kr. til
vejvedligeholdelse.
Opkrævninger:
Vi valgte at få opkrævningerne udsendt sammen
med AHSV’s indrapportering via Ålund for at spare porto. Vi er opmærksomme på, at det muliggjorde, at både en sommerhusforening samt den
enkelte sommerhusejer indbetalte. Det var sidste
gang, det skete!
Medlemmer:
Foreningen har i alt 850 medlemmer ud af ca.
1400 mulige.
Vi synes, der er en god opbakning, og vil tilstræbe at gøre et godt stykke arbejde.
Diverse:
1. I må gerne ved hjælp af graveredskab eller lignende lave en rende fra en vandpyt ud for jeres
hus til en lokal grøft, såfremt I har en sådan.
2. Men i øvrigt leve med den vedligeholdelsesmetode, vi har valgt.
3. Lad være med at fylde haveaffald i vejhullerne.
4. Vi vil gerne kommunikere med jer på mail, men
mangler adresser. (Bente Mortensen modtager).
5. Løfte sløret for 2006.
5.1. Fortsætte vore eksperimenter.
5.2. Skifte regnskabsfører: Ålund > Ole Skjoldborg

5.3. Drøfte forhold af fælles interesse med de
ca. 25 foreninger i vort område på møde i
begyndelsen af juli (9. juli kl. 10.00)
5.4. Tilladelse til beboerne på Vestre Strandvej
nord om at koble sig på vores dræn. Arbejdet skal udføres med en brønd af vores
entreprenør. (Kontakt Villi Skov).
Tak:
Bestyrelsens tak for godt og konstruktivt samarbejde med AHSV’s bestyrelse.
Og min tak til mine bestyrelseskolleger for året,
der gik.
Beretningen blev herefter overgivet til debat ingen ønskede ordet, hvorefter beretningen blev
godkendt.
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Ole Skjoldborg Larsen fremlagde det
reviderede regnskab og kommenterede de forskellige posteringer.
Det forholdsvis lille beløb, der er indkommet i
kontingent hænger sammen med den sene udsendelse i december måned. I løbet af januar måned
er indgået ca. 129.000 kr. mere i kassen.
Blåserne koster for udlægning og indtagning ca.
32.000 kr.
Vedligeholdelsen af vejene ca. kr. 31.000 incl.
opretning og diverse skrabninger.
Bogføring hos Aalunds EDB Service ca. kr.
5.000.
Regnskabet er underskrevet behørigt af bestyrelsen og vore revisorer.
Benny Christensen forespurgte til det »skæve«
regnskab. Resultatet er således bedre end det ser
ud til. Betaler vi forud eller bagud?
Vi betaler bagud.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
Fremlæggelse og godkendelse af budgetter, samt
forslag om kontingent og vejvedligeholdelseskontingent.
Ole Skjoldborg Larsen orienterede om budgettet
for 2006 - idet det forventes, at der indgår kontingent fra foreningerne, samt fra individuelle medlemmer. Der betales ligeledes til blåserne.
Indtægter forventes at blive ca. kr. 162.040.
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Udgifter forventes at blive ca. kr. 197.000 - altså et
underskud (der dækkes af beholdningen) på ca.
35.000 (35.000 blåsere, 25.000 administration,
2.000 generalforsamling, veje 35.000, dræningsprojekt ca. 100.000).
Kontingent bibeholdes derfor uændret.
Benny Christensen forespurgte til vejbidragene
og ønskede en forklaring herpå.
Poul Vahlstrup forespurgte til foreningsbetalingen.
Ole Skjoldborg Larsen redegjorde for problemstillingen.
Regnskabet godkendt - 1 stemte ikke.
Valg.
3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Hans N. J. Andersen, Villi Skov og Bente
Mortensen. Genvalg til alle.

Suppleant.
På valg: Niels Naundrup-Jensen. Genvalg.
2 revisorer:
På valg: John Barrett og Allan Peterhänsel. Genvalg.
Revisorsuppleant:
På valg: Tage Andersen. Genvalg.
Eventuelt:
Gunner Holm henviste til solidariteten med problematikken. Han betaler hertil. Beretningen skulle evt. udsendes til alle. Alle har f.eks. gavn af blåserne, samt at der er ca. 850, der er medlemmer.
Mogens Kristensen svarede hertil, at referatet
bringes i Hasmark Strand. Direkte breve koster
meget - ca. 10 kr. pr. brev holder os pt. tilbage.
Benny Christensen foreslog tidligere udsendelse
af indbetalingskort med tidligere indbetalingsfrist.
Ønskede gerne at såvel budget som regnskab blev
udleveret på generalforsamlingen.
Mogens Kristensen kommenterede forslagene,
men henviste til den dyre udsendelse.
Chr. Birkenfeldt henviste til evt. hjemmeside - og
henviste til efterlysningen af e-mail adresser til foreningen.
Bente Mortensen meddelte, at vi sidste år forsøgte at udsende referaterne pr. mail til de tilmeldte.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden
og overlod ordet til formanden for afsluttende
bemærkninger.

11

Mogens Kristensen takkede de fremmødte og
ønskede alle en god sommer, samt tak til dirigenten for hans indsats.
Referent: Bente Mortensen.
Dirigent: Torben Knudsen.

Vejvedligeholdelse og blåsere
Den to år gamle Hasmark Strand Sommerhusforening arbejder primært med vedligeholdelse af
Vestre og Østre Strandvej til Erikshåb samt udlægning/indtagelse af afstandsbøjer – de såkaldte
blåsere.
Vejene:
De ovenfor omtalte vejstræk har det ind imellem
mildest talt dårligt. Det generer os alle, når vi
glemmer hullerne og vejens beskaffenhed:
- Den nye bil får fjedrene trykket i bund.
- Den nye bil og den gamle bliver støvet.
- Chaufføren og passagererne støder hovedet mod
loftet i bilen.
- Mindreårige vækkes eventuelt fra deres søvn.
- Og andre ubehagelig ting.
Bestyrelsen har i 2005 med jævne mellemrum fået
gennemført vejafskrabninger, som minimerer hullerne, og desuden eksperimenteret med dræn på
en 250 m strækning på Vestre Strandvej. De foreløbige resultater er positive, og vi følger eksperimentet, inden en ny forsøgsstrækning etableres.
For at skabe gode veje for os alle må vi
- eksperimentere med nye metoder,
- vedligeholde efter gamle principper (bl.a. skrabe).
Til begge dele kræves penge.
Vi i bestyrelsen beder om
- at du melder dig ind, hvis du ikke allerede er
medlem.
- at du betaler kontingentet.
Vi vil så til gengæld love at arbejde for sagen med
at forbedre vejene.
Blåserne:
Ja, dem lægger vi jo blot ud i foråret og ta’r dem
ind igen til efteråret. De skaber afstand til speedbådene som støjkilde og en vis sikkerhed for de
badende.
Mogens Kristensen
Formand
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Lindø-skib

Bladet

Som det er bekendt af en hel del Hasmark-boere
bliver der af og til trukket et kæmpeskib ud gennem
Gabet. Hvis man ikke har set sådan en lille fyr før,
så er der mulighed herfor den 6. juli.
Tidspunktet kendes ikke med sikkerhed, men
undersøg det på Lindøs hjemmeside www.OSS.dk.
Der har nu været arbejdet et par måneder på at få
uddybet sejlrenden, idet det skib, der omtales er det
hidtil største containerskib, der er bygget på Lindø.
Det er en kæmpe oplevelse at stå ved fyret og se
et over tre hundrede meter langt og 10-12 etager
højt skib blive trukket så tæt forbi.
Bare sådan en lille forslag til en ekstra oplevelse.
Red.
PS. Lige da bladet skulle gå i trykken kunne man i
TV og aviser se at der var opstået brand i skibet, så
hele kommandobroen udbrændte.
Du må så selv holde dig informeret. Måske hos en
nabo der arbejder på Lindø eller på Lindø’s hjemmeside. Du skulle nødigt gå glip af oplevelsen.

Hasmark Strand
Udgiver:
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.
Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på
1700. Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren
eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj.

Redaktion og annoncer:
Erling Struve,
Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense
Telf.: 66 18 15 01.
Ansvarshavende:
Allan Peterhänsel,
Vermehrensvej 11, 5230 Odense M
Telf.: 30 54 21 14.
Produktion:
Tommerup Tryk ApS
Højeløkkevej 19, 5690 Tommerup
Telf.: 64 76 16 00.

Et af de tidligere containerskibe trækkes ud gennem Gabet.

Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk
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Det nostalgiske hjørne...
Dengang i halvtredserne, da en hel del af HASMARK STRANDs læsere var unge, blev der meget
handlet lokalt i strandområdet. Der var ikke så
mange bilejere, og traileren var knap opfundet.
De handlende skulle være tæt på sommerhusene
– og det var de!
Kikker man i Hasmark Strand fra 1956, fremgår
det klart, at der var mange, der tilbød deres varer
til sommerhusejerne ved stranden. Man levede
ikke helt dårligt af sommermånedernes hektiske
handel, men åbningstiderne var også fra tidlig
morgen til sen aften. Udbuddet af varer mindede
i mange af butikkerne om vor tids supermarkeder.
Her er et nogle annoncepluk fra Hasmark Strand
– for 50 år siden:
Købmandsboden, Østre Strandvej 175 omtalte
forretningen således: »Vi har varer over hele
huset. Alt i kolonial. Stort udvalg i det bedste
brød. Morgenbrød udbringes. Udsøgte vine og
spirituosa. Fineste mejeriprodukter fra køleskab,
som er under stadig statskontrol. Alt i bygningsartikler leveres. Depot for Dalsø-gas. Vi yder Dem
gratis eftersyn af Deres anlæg. Alle dag- og ugeblade føres.«
Marx i Mosen (Vestre Strandvej) følger godt
med: »De 1000 ting kan De finde hos Marx i
Mosen. Alt i kolonial, isenkram, legetøj, souvenier, malervarer, Bygningsartikler, Singer gasdepot.
Altid friskbrændt og friskmalet kaffe.«

Den nye genbrugsstation i Otterup
Den nye genbrugsstation på Ørkebyvej står nu
klar til at modtage dit affald.
Åbningstider fra 1. marts til 31. oktober er dagligt kl. 10-17, mandag lukket.
I tiden 1. nov. til 28. februar dagligt fra kl. 1017, søndag lukket.
Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf. 63 82 43 59.
Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og
papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej og
på den gamle busvendeplads ved Østerballevej.
Red.

Einar Jørgensen (senere Gunhild Jørgensen),
Østre Strandvej 71, rummede også et alsidigt
udvalg: »Alt i kolonial, konserves, brød, mælk,
tjære, cement, gas.«
A. P. Nissen, Østre Strandvej 263 beskrev i sin
annonce forretningen næsten ordret som kollegaen på Vestre Strandvej (Marx i Mosen).
Slagtermester Bruno Rasmussen (landevejen,
ved Egense kanal) anbefalede sig fremdeles med
1. klasses varer til rimelige priser.
Det var nogle af de ’faste’ butikker ved stranden,
men der var tillige mange kørende forretninger,
som falbød bagerbrød, grøntsager og fisk. Hvem
husker ikke køen for at komme ind i Veflingebagerens kassevogn? Enkelte handlende kom på
cykel eller knallert, og en farende svend tilbød i
ny og næ at slibe folks knive og sakse.
Altid opstod der en god snak blandt de tålmodigt
ventende kunder. Det var afstressende – før dette
begreb blev opfundet. Nu haster vi af sted, taler
sjældent mere end nødvendigt med de handlende
eller andre kunder, og vi kommer dødtrætte og
udasede tilbage til sommerhuset efter at have
handlet i Otterup eller Odense. Dukker ordet psykologhjælp op i tankerne?
Alligevel har vi det godt ved Hasmark Strand!

Dagrenovationen
Der opsættes renovationssække for sidste
gang i uge 42 og de bliver inddraget i uge 43.
Ønsker du tømning hele året skal du tilmelde
dig på teknisk forvaltning.
red.
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AHSV
Vandforbruget år for år:
1985
1986
1987
1988
1989
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000
2001
2002
2003
2004
2005

190.000
170.000
150.000
109.000
99.000
97.000
77.400
83.000
57.700
47.100
58.305
57.188
42.917
39.606
42.450
44.428
44.678
51.386
52.287
50.575
47.352

Solgt
kbm

Diff.
kbm

Diff.
i%

Otterup Kirke



Bakkevej

Ørritslevgade 35



Autoværksted

40.127
36.905
38.025
36.636
36.973
38.824
37.369
39.860
44.433
50.844
44.409

18.178
20.283
4.892
2.970
5.477
5.604
7.309
11.526
7.854
-269
2.943

31,18
35,47
11,40
7,50
12,90
12,61
16,36
22,43
15,02
-0,53
6,22
Red.

St
ra
nd
ve
je
n

Modtaget
kbm

Nørregade

År

Strandens
nærmeste
autoværksted!

Falck

Willy Jørgensen
Autoværksted
Ørritslevgade 35 . 5450 Otterup
Telf. 64 82 18 03
over 30 år på samme adresse
www.wj-auto.dk

God
sommer!
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I/S HASMARK VANDVÆRK REGNSKAB 2005
HASMARK VANDVÆRK UDLÆG TIL I/S 2005
Bilag
16
23
28
33
35
35
42
52
53
56
59
60
63
68
71
75
81
84
85
95
95
95
96
99
102
110
111
115
116
117
118
120
121
122
123
124
125
128
129
131
132
132
135
136
137
141
999

Tekst
Aalunds EDB Service
faktnr. 1395
Super Best
faktnr. 230105
Otterup Trælast
Kontant
Hasmark Vinduer
faktnr. 4709
Cybercity
CCC80891
TDC marts
Tlf. 64823596
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25163
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25271
FVD Forsikring
Kont 00347108
Bårdesø VVS & Oliefyrsservice
faktnr. 2525
Steins Laboratorium
faktnr. 173766
Steins Laboratorium
faktnr. 174524
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25452
Steins Laboratorium
faktnr. 180047
TDC juni
Tlf. 64823596
Bårdesø VVS & Oliefyrsservice
faktnr. 2624
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25632
Otterup Avis
faktnr. 56744
Fyens Stiftstidende
faktnr, 1235974
Svend Hansen løn 1/1-30/6 2005
pas & renh. af vandværk
Svend Hansen
leje af plæneklipper
Svend Hansen udlagt
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25738
Steins Laboratorium
faktnr. 187742
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25738
Bårdesø VVS & Oliefyrsservice
faktnr. 2737
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25805
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25928
TDC september
Tlf. 64823596
Falck
faktnr. 19786481
Frode Lund Jensen
faktnr. 346
Hessum
faktnr. 50407
Dansk Vand & Naturcenter
faktnr. 46305
Hasmark Camping
211005
Eurofins
faktnr. 90851
Holgers Kloakservice
faktnr. 395
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 26287
Fyns Amt
faktnr. 46669
TDC december
Tlf. 64823596
ACT Innuvation HJ-EL
faktnr. 25380
Svend Hansen løn 1/7-31/12 2005
pas & renh. af vandværk
Svend Hansen
leje af plæneklipper
Frode Lund Jensen
faktnr. 359
Eurofins
faktnr. 96063
Eurofins
faktnr. 97194
Falck
faktnr. 19786481
Energi Fyn, moms, (Energiafg.+ Elspareafg.) & Eldisbidrag

Ialt

Hasmark Vandværk udlæg

Overført til side 2
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1.350,00
600,00
918,68
542,50
46,94
635,58
1.120,00
1.050,00
4.456,20
1.362,00
429,00
2.150,00
157,50
429,00
653,91
3.145,00
787,50
327,60
214,00
8.970,00
2.700,00
214,75
630,00
429,00
2.631,50
32.561,58
642,00
4.015,60
643,38
1.262,94
5.500,00
550,00
1.100,00
6.790,00
2.226,00
3.450,00
1.202,00
49.280,00
631,92
1.438,16
11.310,00
2.700,00
2.640,00
5.794,00
4.356,00
1.214,94
36.924,51
212.183,69

212.183,69
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Værd at vide
En gang imellem skal man gennemgå sine forsikringer, så man kan være sikker på, at alt er, som det
bør være.
AHSVs bestyrelse har sammen med forsikringskyndige fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) tilrettet både vor egen forenings og I/S
Hasmark Vandværks forsikringer. Derfor kan
bestyrelsen meddele, at alt er, som det skal være.
Gennemlæsning af de mange papirer giver en
viden, som næppe alle har, så derfor følger nogle
oplysninger, vi naturligvis håber, at ingen får brug
for! Skulle uheldet være ude, er det imidlertid
godt at være klar over følgende:
Det er fastlagt i ’Lov om Produktansvar’, at skadelidte har en selvrisiko på 4000 kr. i enhver
erstatning, hvis ’dårligt’ vand bevirker, at vasketøj
eller hardware bliver ødelagt.
Naturligvis vil AHSV / I/S Hasmark Vandværk
varsle om planlagt ledningsarbejde, men det siger
sig selv, at pludseligt opstået ledningsbrud,
strømsvigt etc. ikke kan varsles, og at AHSV derfor
ikke kan tillægges ansvar for evt. opståede problemer og følgeskader.
AHSV er selvfølgelig vidende om, at en hyret
entreprenør har en erhvervsansvarsforsikring, som
skal dække eventuelle skader, som skyldes fejl fra
entreprenørens side.
Før man evt. selv betaler for opståede skader, er
det klogt at undersøge, om man selv har tegnet en
privat forsikring, som kunne dække den opståede
skade.

AHSV
Vagttelefon

66 18 25 54
Ved akutte sprængninger
på ledningsnettet

Husk, at hver gang der åbnes for vandet i målerbrønden, kan der blive revet lidt rust løs. Vent derfor med at bruge vandet, til der har været gennemløb i alle rørene.
AP
FVD giver os følgende råd fra Forbrugerstyrelsen, hvis en tøjvask bliver gul på grund af snavs i
vandet efter f.eks. ledningsbrud:
1. Det misfarvede tøj lægges i blød i vand, tilsat 1 dl (3 breve) citronsyre pr. 10 liter vand.
2. Efter ca. 1/2 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl soda til
10 liter vand.
3. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Drikkevandskvaliteten
på Hasmark Vandværk
Her kan du se værdierne for kvaliteten af det
vand, du modtager, i forhold til de krav, der
er fastsat i den gældende lovgivning. Kun de
vigtigste parametre er vist.

Max.
tilladelig
værdi:
Coliforme bakterier <1/100 ml. 0
9/ml.
Kimtal v. 22°C
50
<1/ml.
Kimtal v. 37°C
5
8,1
pH
7-8,5
Hårdhed
16,7 °dH
ingen
<0,005 mg/l 0,02
Mangan
<0,005 mg/l 0,01
Nitrit
0,78 mg/l
Nitrat
50
0,20 mg/l
Flourid
1,5
<0,019 mg/l 0,2
Jern
0,17
Nikkel
20
Yderligere oplysninger om vandets kvalitet
kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
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»Det nostalgiske hjørne« på side 13 omtaler flere af de forretninger der har været ved Hasmark Strand. Som det ses
på billedet, dukker der til stadighed forretninger op som erstatning for de der var. Initiative folk finder man overalt.

AALUND’S EDB SERVICE
Tlf. 64 72 16 59
Sportsvej 7, Flemløse - 5620 Glamsbjerg -

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Selvaflæsningskort udsendes i december. Aflæses 31. dec. Kortet returneres senest
den 10. januar. Hvis ikke kortet returneres vil /kan AHSV foretage aflæsningen og der
beregnes et begyr på kr. 250,- + moms, fastsat i takstbladet. Vi vil understrege, at
aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt
afregnet forbrug.
Flytninger, ejerskifte og adresseændringer kan meddeles direkte til Aalund’s EDBService som så laver en opgørelse. Husk at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.
Regnskabsføring m.m. Regnskabsføringen, opkrævning af vandafgifter og udsendelse af selvaflæsningskort m.m. foretages af
AALUND’S EDB SERVICE
Sportsvej 7, Flemløse - 5620 Glamsbjerg - Tlf. 64 72 16 59
Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk

17122 Hasmark Strand ’06

15/06/06

18

11:10

Side 18

HASMAR K STRAN D

Regnskab for året 2005
Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2005

Budget 2006

Indtægter
Vandafgifter
Fast afgift
Måleraflæsninger/gebyrer
Renteindtægter

Driftomkostninger
Andel af driftsudgifter I/S Hasmark Vandværk
Vedligeholdelse ledningsnet
Omkostninger målere og logbrønde
Elovervågning
Kørselsgodtgørelse
Forsikringer-kontingenter
Vandafgift
Tab debitorer

Administration
Regnskabsføring, porto og gebyrer, kontorhold, tryksager, tlf.
Revision
Generalforsamling m.v.
Møder og kurser A.H.S.V.
Hasmarkbladet

UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

kr.

194.642
498.660
55.680
39.707
788.689

200.000
506.000
45.000
35.000
786.000

137.306
33.911
19.443
172
7.748
9.066
0
3.755
211.401

150.000
450.000
50.000
1.000
10.000
8.000
0
4.000
673.000

151.504
6.940
17.057
2.680
21.030
199.211

160.000
8.000
20.000
7.000
22.000
217.000

410.612

890.000

378.077

-104.000

Hvis du har ideer til vores nye hjemmeside
hører redaktionen gerne fra dig.
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Aktiver:
Indestående bank og giro
Tilgodehavende vandafgifter m.v.
Aktier anskaffelsessum (kursværdi 9.102)
kr.

2

4

Passiver:
Kreditorer
Mellemregning I/S Hasmark Vandværk
Egenkapital 1/1 2005
Årets resultat
Kapitalbevægelser

3.472.249
259.857
2.745
3.734.851

106.074
137.307
2.670,165
378.077
443.228

3.491.470
kr. 3.734.851

Odense den 1. maj 2006
Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelse:
Allan Peterhänsel, John Barrett, Hans J. N. Andersen, Villi Nielsen Skov,
Freddy Andersen, Bente Mortensen og Erling Struve.

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Specifikationer
Indestående i bank og Giro
Girokonto 105-6956
BG Bank Aktionærkonto
BG Bank Checkkonto
Kr.

9.838
3.459.220
3.191
3.472.249

Kr.

8.185
97.889
106.074

Kr.

230.621
29.236
259.857

Kr.

679.000
-235.772
443.228

Kreditorer:
Vandafgift
Diverse kreditorer

Tilgodehavende vandafgifter m.v.:
Debitorer (restancer)
Tilgodehavende merværdiafgift

Årets reguleringer egenkapital:
Nytilslutninger (28 grunde)
- Entreprenørudgifter
Årets regulering
Antal andelshavere

1.479

Antal tilsluttede andelshavere pr. 31. december 2005:

1.445

Antal brugere pr. 31. december 2005

1.452
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Takstblad 2006
1. Tilslutningsbidrag:
1.1 Bidrag til hovedanlæg
1.2 Bidrag til forsyningsledninger
1.3 Bidrag til stikledninger

kr. 4.500,00
kr. 11.000,00
kr. 9.100,00

1.4 Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års
oktober nettoprisindeks.
1.5 Vedr. nyudstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg
se »Vandforsyningsregulativ for Andelselskabet Hasmark Strands
Vandforsyning«.
2. Driftsbidrag:
2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom
2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter
2.3 Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter

kr. 345,00
kr. 4,35
kr. 5,00

3. Betaling og aflæsning:
3.1 Fast årligt bidrag betales pr. den 10. maj.
3.2 Vandmåleren aflæses pr. den 31. december.
Der udsendes selvaflæsningskort først i december.
3.3 Aflæsningen skal indsendes senest den 10. januar.
Modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist
foretager AHSV aflæsningen mod gebyr.
3.4 Forbrug og vandafgift til staten betales pr. 1. marts.
3.5 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse.
4. Gebyrer:
4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag
Gebyret tillægges påløbende omkostninger.
4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m.v.
4.3 Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort
A.H.S.V. foretager aflæsningen
4.4 Gebyr ved flytninger (ejerskifte)
4.5 Gebyr for aflæsning
5. Renter og moms:
5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen,
jf. vandforsyningsregulativet
5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende moms.
6. Godkendelse:
6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret 2006.

Tommerup Tryk - 64 76 16 00

kr. 600,00
kr. 100,00
kr. 250,00
kr. 100,00
kr. 150,00

