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

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Selvaflæsningskort udsendes i december. Aflæses 31. dec. Kortet returneres senest 
den 10. januar. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse måleren for kr. 150,- plus 
moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort koster det kr. 250,- plus 
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 EDB-
Service som så laver en opgørelse. Husk at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.

Regnskabsføring m.m. Regnskabsføringen, opkrævning af vandafgifter og udsen-
delse af selvaflæsningskort m.m. foretages af

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

AHSVs ordinære generalforsamling
i Restaurant Næsbyhoved Skov, den 7. maj 2008 

Formanden, allan Peterhänel bød velkommen 
og startede med...

Ad. pkt. 1 
Valg af dirigent
allan Peterhänsel foreslog på bestyrelsens 
vegne Parly dupont.

Parly dupont blev valgt.
dirigenten konstaterede at indkaldelserne 

var rettidigt afsendt og der forelå postkvitterin-
ger herfor.

Ifølge afkrydsning ved indgangen var der 47 
stemmeberettigede medlemmer til stede.

Ad. pkt. 2 
Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde på bestyrelsens vegne be-
retning og kom bl.a. ind på følgende:

der sker i disse år meget i vandsektoren. 
kravene, der stilles til et godt vandværk vokser 
- dette medfører, at der sker en række sam-
menlægninger, hvor de mindste vandværker 
forsvinder.

mange kan ikke magte at betale for hvad de 
rutinemæssige vandprøver koster. For vand- 
værkets vedkommende er det godt kr. 36.000.

meget kan ikke laves, som man altid har 
gjort – der stilles krav fra os alle om, at det 
vand vi tapper fra hanerne er af god kvalitet og 
at vi kan tappe hvad vi har brug for.

aHsV er ikke i farezonen - heldigvis har vi 
ikke problemer med at leve op til tidens krav, 
men der er – og vil være – meget, som løbende 
skal ændres til det bedre – derfor er der altid pla-
ner, som bestyrelsen arbejder med at realisere.

Vandkvaliteten bliver analyseret ret ofte 
– såvel vandværkets bestyrelse som myndighe-
derne følger opmærksomt, om der skal ske sær-
lige tiltag for at sikre kvaliteten af drikkevandet.

der har heldigvis ikke været problemer i det 
forløbne år, men der er grund til agtpågivenhed 
med alt på et vandværk – meget små forure-
ningskilder kan få fatale følger.

der er udarbejdet beredskabsplaner som 
en hjælp i given situation: såvel interne som 
eksterne varslingslister med relevante telefon-
numre mv. 

skulle det ske, at en forureningssituation 
opstår, er den nærliggende mulighed at få vand 
fra et nabovandværk. Vi har undersøgt mulig-
hederne, og det ser ud til at nordfyns Vand-
værk gerne vil indgå i en løsning. der arbejdes 
videre med at sikre, at der meget hurtigt kan 
leveres det, der er behov for, og at der findes de 
nødvendige hurtige koblingsmuligheder.

For kort tid siden oplevede vi et strømsvigt. 
Ikke blot lyset forsvandt, men også vandværkets 
pumper blev ramt. der arbejdes derfor nu med 
at forbedre vor teknik på vandværket.

Vi kan aldrig slippe for beskadigelser af vore 
vandledninger af folk, der ikke arbejder for 
os, men det kan oplyses, at der i disse tilfælde 
udsendes regning for det arbejde, som vi skal 
udføre for at reparere de ødelagte vandlednin-
ger.

Et væsentligt problem er, at målerbrøndene 
visse steder ikke er let tilgængelige og derfor 
ikke lette at udskifte eller bekvemme at aflæse. 
det skal de være i.h.t vort regulativ. det er der-
for besluttet at skrive til disse ejere af sådanne 
ejendomme. der gives et halvt års frist til at 
få forholdet bragt i orden. Hvis det ikke bliver 
ordnet indenfor denne frist, lukkes der for van-
det indtil forholdet er bragt i orden.

Vi skal også i år opfordre til, at man tjekker 
sit vandforbrug løbende, så en evt. utæthed kan 
opdages relativt hurtigt – det kan blive endog 
meget dyrt at lade være.

     
Herefter blev ordet givet til  
Villi Skov, Teknisk udvalg
teknisk udvalg består af Paul kildemoes, 
teknisk tilsynsførende, Hans J.n. andersen, 
næstformand i aHsV og Villi skov.

Udvalget er nedsat af bestyrelsen som en 
hjælpefunktion ud fra udvalgsmedlemmernes 
særlige kvalifikationer. Vi har arbejdet harmo-
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nisk og de fælles løsninger har været kendetegn 
for opgavernes gennemførelse.

Vi har - som vi nævnte sidste år - valgt ikke 
at foretage væsentlige investeringer i ud-
skiftning og gravearbejde pga den ophedede 
situation i byggebranchen – behovet for evt. ny 
indsats vil blive vurderet i løbet af året.

Hasmark Vandværk foretager stadig afværge-
pumpninger for Bam, dvs. at der pumpes for at 
den lille rest af Bam ikke bliver suget hen imod 
vore indvindingsboringer.

Vandmålere er som alle andre maskiner 
– ind imellem bliver de slidt eller går i stykker.

Vandmålere kan gå i stykker – det er derfor 
vigtigt at man undersøger nogle ting:

står måleren stille, når der er lukket for 
vandet? – hvis ikke kan der være en utæthed 
- måske et toilet, der løber.

Viser måleren et forventet normalt forbrug ? 
hvis ikke kan der evt. være en fejl ved måle-
ren – uanset for lidt eller for meget – kontakt 
teknisk udvalg og lad os finde en løsning. står 
måleren efter sommeren på 0 – så skal der 
betales efter skøn – det er sikkert en fejl.

Hvis man mener der en fejl ved måleren 
hentes den gerne til kontrol – er der fejl betaler 
aHsV selvfølgelig, men er der ingen fejl er det 
for rekvirentens regning.

For at sikre at vandmålerne lever op til de 
præcisionskrav, der stilles, udtages jævnligt 
stikprøver. I 2007 er der netop udtaget et parti 
og resultatet herfra gør, at vi de næste 4 år – el-
ler til 2011 – kan vente med yderligere stikprø-
ver – om vi gør dette ved vi ikke endnu.

som mange har opdaget udtager vi også år-
ligt i januar måned tilfældige stikprøver, der er 
således ca.10-15 % chance for at din måler 
udtages til kontrolaflæsning.

tilgængelighed er der snakket om – plejer at 
sige, at tilgængelighed skal vi have, hvis ikke så 
graver vi bare!

I 2007 har vores entreprenør – Fyns Vand-
værks- & Ledningsservice aps – (tidligere tom 
Weis eftf.) udført ca. 20 forskellige jobs. alt fra 
åbning af brønde til udskiftning og reparationer 
og ikke mindst den digitale ledningsregistre-
ring. Vi opmåler ledningerne og indplotter på 
digitalt kort. det kan oplyses, at vi herved fandt 
ud af at aHsV har ca. 25 km hovedledning.

til slut svar på nogle spørgsmål, der er  
stillet:

LEr – Lednings Ejer registret er en EdB 
baseret oversigt over ledningsejere i et givet 
område. alle der skal grave skal mindst 14 
dage før orientere sig om, om der evt. kan være 
ledningsejere, der kan blive berørt af opgrav-
ningen. Vi skal give alle relevante oplysninger 
på forespørgsel. dette administreres af vor 
samarbejdspartner Fyns Vandværks- & Led-
ningsservice aps.

Blå pæle er der også blevet spurgt om. de 
blå pæle angiver, at der er en hovedventil i 
nærheden – afstanden til denne er de tal, der 
står på pælen.

det sidste, der skal med er vores spild – de 
m3 vi ikke har fået penge for – ca. 3.700 – det 
er rigtig fint - Otterup ville være meget misun-
delige for disse tal.

der er spurgt til evt. bøde ved spild – man 
betaler ikke bøde, men man skal betale en 
statsafgift, hvis spildet er over 10%.

Allan Peterhänsel takkede Villi Skov  
for denne del af beretningen og  
fortsatte herefter
som medlem af Foreningnen af Vandværker i 
danmark (dagligt kaldet: FVd) og dermed også 
af foreningens region Fyn modtager vi med-
lemsbladet VandPOstEn – nyttig viden kan 
hentes her. der afholdes udstillinger og møder 
med relevante indhold og vi har været repræ-
senteret på flere af disse i årets løb.

På nordfyn er etableret VandrÅd nordfyn 
– en god samarbejdspartner, hvis der ønskes 
lokal betonet viden. der arbejdes med bered-
skabsplaner, takstblade, vandprøvetagning mv.

Vandrådet er den løbende, tætte kontakt til 
nordfyns kommune om fællesanliggender for 
vandværker og vandforsyninger.

desværre har samarbejdet med nordfyns 
kommune ikke været let. Vandområdet prio-
riteres ikke særlig højt. Pligten til tilsyn med 
Vandværkerne ser man ikke meget til.

relevante vandprøveresultater kan ses på 
www.ahsv.dk.

Evt. mail med fotos kan andre få glæde af 
– de bringes på hjemmesiden.

samarbejdet med I/s Hasmark Vandværk 
forløber problemfrit til alles gavn.

spørgsmål af fælles interesse drøftes løben-
de med Hasmark strand sommerhusforening

Vi hjælper naturligvis hinanden.
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til slut en tak til bestyrelsen og supplean-
ter for godt samarbejde. mange timer er lagt 
i arbejdet, men når vandet er godt har vi nået 
vores egentlige mål.

der skal også rettes en speciel tak til vor 
kasserer John Barrett for hans store arbejde med  
regnskabet.

Herefter overlod dirigenten  
beretningerne til debat
Vagn nielsen, Gunnars alle 13, forespurgte om 
hvor mange boringer vi har.      

der er 6 boringer – 4 benyttes til vandind-
vinding – 2 bruges til afværgepumpningen.

Beretningen blev godkendt.

Ad. pkt. 3 og 4
Regnskab for året 2007,  
samt budget 2008
kasserer, John Barrett gennemgik det udleve-
rede regnskab og budget 2008.

Årets resultat (overskud) er på kr. 260.543. 
der er 1479 andelshavere, heraf 1477 til-

sluttede. der er 1485 brugere. 
regnskabet blev herefter overgivet til debat.
niels Eriksens Vej 1 (Gunnar Holm) – hvor 

stor kapital skal man have – er nu på ca. 4 mio.
Villi skov og allan Peterhänsel redegjorde 

herfor.
Hvis alle målere og stikledninger skal ud-

skiftes så nok brug for ca. 8 mio. 
Hans J.n.andersen bemærkede, at i beret-

ningen blev nævnt, at man afventer prisfald i 
entreprenørarbejdet.

Benny kristensen, Grønnekrogen 9 – mente 
det var godt med en ”buffer” – evt. forslag for 
anvendelsen.

Vagn nielsen, Gunnars alle 13 – der kan 
ske noget meget hurtigt det er meget normalt 
med store beløb afsat hertil. Efterlyste evt. fler-
årigt budget.

Peter Petterson, mosevej 17 – portoen stiger 
hvad med benyttelse af mailsystemet?

John Barrett besvarede dette med at disse 
ikke kendes på alle.

niels Eriksens Vej 1 (Gunnar Holm) – hvad 
med elektronisk indberetning ?

kan ikke lade sig gøre i øjeblikket.
regnskabet og budget 2008 blev herefter 

godkendt.

Ad. pkt. 5 
Indkomne forslag.
dirigenten meddelte, at der ikke var indkom-
met forslag.

Ad. pkt. 6
Valg.
kasserer – John Barrett blev foreslået og gen-
valgt.

3 bestyrelsesmedlemmer efter tur.
Hans J.n.andersen, Paul kildemoes og Villi 

skov blev foreslået og genvalgt.
1 bestyrelsessuppleant efter tur. – Helge 

madsen blev foreslået og genvalgt.
reg. revisor – mogens stougaard blev 

genvalgt. 
1 kritisk revisor – Jørgen knold blev foreslået 

og valgt.
1 kritisk revisorsuppleant efter tur – tage 

andersen blev foreslået og genvalgt.

Ad. pkt. 7
Eventuelt
Intet.

dirigenten takkede for god ro og orden
Herefter takkede allan Peterhänsel de frem-

mødte og meddelte, at der efter pausen ville 
være generalforsamling i Hasmark strand  
sommerhusforening.

Det sidste foto af Perlen.
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Referat fra generalforsamlingen Næsbyhoved Skov, den 7. maj 2008

Hasmark Strand Sommerhusforening

Generalforsamlingen blev afholdt umiddel-
bart efter aHsV’s generalforsamling.

Formanden, mogens kristensen, bød vel-
kommen til generalforsamlingen.

Ad. pkt. 1
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog torben knudsen, der 
blev valgt.

torben knudsen konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet og beslut-
ningsdygtig.

Indkaldelsen var udsendt sammen med 
indkaldelsen til aHsV’s generalforsamling.

Ad. pkt. 2
Fremlæggelse og godkendelse  
af beretning
Formanden mogens kristensen fremlagde 
bestyrelsens beretning.

Efter generalforsamlingen i 2007 konstitu-
erede bestyrelsen sig således:

Formand, mogens kristensen, næstfor-
mand, Hans J.n. andersen, kasserer, Ole 
skjoldborg Larsen, sekretær, Bente morten-
sen og Villi skov – teknisk sagkyndig
der har været afholdt 5 møder og en række 
forskellige emner er taget op til forhandling.

mogens kristensen erindrede om forenin-
gens formål: 
-  at varetage sommerhusejernes fælles  

interesser
-  at istandsætte og vedligeholde Østre-  

og Vestre strandvej,
-  at vedligeholde, udlægge og indtage  

blåsere.
Blåserne skulle have været udlagt i uge 

19, men det skete først medio juni måned. 
der manglede 2 blåsere i Jørgensø området. 

manglen blev udbedret efter kort tid.
der har på denne baggrund været kigget 

på alternativ leverandør – uden resultat – og 
i 2008 er blåserne udlagt til aftalt tid.

Vedligeholdelse af  
Østre- og Vestre Strandvej
Bumpene er til stor gene for entreprenøren 
og de skaber huller før og efter bumpene. 
der arbejdes på alternativ løsning for hastig-
hedschikaner.

Vedligeholdelsen af Østre strandvej ved 
Campingpladsen er ordnet af nordfyns kom-
mune. 

der er hos nogle grundejere problemer 
med grundvandet. Lokale grundejere på 
nordsiden af Vestre strandvej har etableret 
tilkobling til foreningens dræn. der opfor-
dres til tilslutning - blot skal arbejdet udføres 
af Ja-Entreprise.

alt i alt er der tilfredshed med vejenes 
tilstand, vejene kan selvfølgelig blive bedre, 
men økonomien skal tages med i betragt-
ning.

Vejrenovering via dræn  
på forsøgsstrækninger
I 2006 udførtes der dræn på Vestre strandvej 
fra Ishuset til Pumpestationen. Vejen er i god 
stand og der er tilfredshed hos beboerne.

I 2007 iværksatte bestyrelsen 2. forsøgs-
strækning – sidste del af Østre strandvej vest 
for Østerballevej. (ca. 200 m). arbejdet blev 
udført i foråret til en pris af kr. 75.600.

Ved en efterfølgende inspektion har vi 
konstateret, at der findes problemer med 
strækket fra drænets begyndelse til ”tuborg-
vej” – ca. 50 m.

I 2008 vil forsøgstrækning 3 – Østre 
strandvej fra slusevej til nr. 190 blive igang-
sat.
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Kontingent og medlemssituationen
Foreningen havde i 2007 1106 betalende med-
lemmer til blåserne, 813 betalende medlemmer 
til vejene.

medlemskabet af foreningen er - som alle 
selvfølgelig ved – frivilligt, men jo flere der 
deltager, jo større er mulighederne for at udføre 
opgaverne. der opfordres derfor til, at ”skubbe” 
til naboen såfremt han ikke er medlem. det 
bemærkes, at medlemslisterne er tilgængelige.

Bump
som tidligere nævnt arbejdes der på ændring 
af hastighedschikaner. I øjeblikket eksisterer 
der bump, der skaber problemer ved skrabning 
– der kommer huller før og efter bumpene.

traditionen tro var der i juli måned fælles-

møde for de forskellige sommerhusforeninger 
– ca. 20 repræsentanter var mødt.

På mødet blev drøftet forskellige emner bl.a. 
hastighedsskiltning, vejrenovering og vedligehol-
delse, bump, pumpelagenes rolle, optagelse af 
lån på andelsgrunde og bjørnekloer ved ”Perlen”.

der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle 
drøfte optagelse af lån – andelsselskabet niels 
nielsens minde har via en Otterupadvokat fået 
etableret det nødvendige.

der afholdes fællesmøde 1 gang årligt med 
aHsV og der er indlæg i Hasmark strand (med-
lemsblad for medlemmer af aHsV). 

En forudsætning for at renoveringsarbejdet 
kan udføres til succes er at vandet fra vore 
dræn kan fjernes via afvandingskanaler. de 
ansvarlige herfor er pumpelagene.

det er ikke en let dialog med kystsikringen, 
men vi presser fortsat på.

Til slut omtalte formanden  
lidt om 2008
Vedligeholdelsen fortsætter af Østre – og Vestre 
strandvej, forsøgsstrækning 3 er sat i gang.

Bump skal fjernes og erstattes med de nye 
hastighedschikaner på en forsøgsstrækning. der 
ses på evt. opkrævningsmulighed via PBs.

tak til bestyrelsen for behageligt samarbejde 
i det forløbne år.

Dirigenten satte herefter  
beretningen til debat
korsvej ?, navnet kunne ikke høres – oplyste, at 
deres forening ikke skriver under på noget iflg. 
deres vedtægter.  Hvad er navnet på formanden 
for niels nielsens minde? mangler der folk til 
arbejdet med blåserne?

tage andersen, bemærkede at der er 2 
regulativer – 1 for realkredit danmark og 1 for 
nykredit og det fra nykredit kan man roligt 
skrive under på – det drejer sig alene om at der 
skal gives besked såfremt medlemmet bliver 
beløb skyldig til foreningen. den anden skrives 
der ikke under på.

Henviste endvidere til at der har været hø-
ring om tilladelse til sandpumpning for nogen 
tid siden indtil 200.000 m3 er indvundet dog 
senest 31. dec. 2009. Hvis der ikke dengang 
var indvendinger så har man vel sagt det er Ok.

Bent andersen, Østre strandvej 228 – dræ-
ner man hele Østre strandvej?

HSS bestyrelse 2007

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

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

Ole skjoldborg Larsen, kasserer
Vestre strandvej 35, Hasmark
5450 Otterup
tlf. 64 82 65 37/mobil 28 12 61 12
mail: osl@lite.dk

Bente mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
telf. 64 82 60 47/64 82 68 47
strandadresse: Øksemosevej 5
mail: bentemortensen@mail.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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Parly dupont, – bor ikke i Hasmark, men i 
Jørgensø – er lidt involveret i sandpumpningen  
gennem nordfyns sommerhusforening og de 
har fået det svar, at der ikke må pumpes i som-
merferiemånederne og  week-ender af hensyn 
til støjen. det overholdes ikke altid, men det er 
de udstukne regler.

mogens kristensen besvarede de stillede 
spørgsmål.

der mangler ikke folk til ud- og indtagning 
af blåsere. 

Foreningen ønsker hele Østre strandvej 
renoveret, men det sker ikke lige nu, der skal 
være økonomi til det. 

sandpumpningen havde vi ikke indflydelse 
på, da vi ikke var klar over der var høringsfrist 
på det tidspunkt.

Hans J. n. andersen meddelte, at såvel Hof-
mansgave som Lejerforeningen Hofmansgave 
indbetaler til veje og blåsere på lige fod med 
andre medlemmer.

Benny kristensen, Grønnekrogen 9 – Hvordan 
er samarbejdet med pumpelagene, hvad sker?

navn ?, Østre strandvej 
272 – der er ikke kommet 
kampesten fra Østerballevej 
til drengekolonien

kommer der det?
mogens kristensen sva-

rede hertil, der arbejdes fra 
det mellemste digelags’ side 
med flere tilbud på renove-
ring af renderne, der arbejdes 
endvidere med elektriciteten 
så pumperne ikke går i stå.

det er kystsikringen, der 
skal besvare spørgsmålet om 
kampestenene evt. mogens 
stougaard, krogsbølle ( ms 
– revision. tlf. 64871489 )

Villi skov supplerede, 
- der findes 2 slags pumper 
- den ene slags pumper 
drænvandet ud og der er 3 
pumpestationer  og derud-
over er der siveanlæg  - dem 
kender digelagene ikke, men 
de er der. Her løber vandet 
bare ud uden mekanisk 
hjælp. det er kystsikringslagets pumper, men 
de pumper der ikke virker og som giver os 

kloakvand i kældre, haver m.v. de er nordfyns 
kommunes.

disse kloakpumper var for ca. 4 år side ma-
nuelt betjente og det krævede at de blev tændt 
i rigtig rækkefølge - omvendt af det naturlige 
– nu er de automatiserede men de fungerer 
ikke særlig godt med deraf følgende gener.
Dirigenten satte herefter beretningen til afstem-
ning – enstemmigt godkendt

Ad. pkt. 3
Fremlæggelse og godkendelse  
af revideret regnskab   
kasserer, Ole skjoldborg Larsen gennemgik 
regnskabet, der var fremlagt.

Årets resultat er på kr. 8.355,94
regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad. pkt. 4 
Indkomne forslag
dirigenten bemærkede, at der er indkommet 
1 enkelt forslag, der mere har karakter af en 

forespørgsel.
Gunnar Holm, niels 

Eriksens Vej 1 – ønskede en 
redegørelse for, hvorledes 
dræningen fungerer, samt 
overvejelse om dræning ved 
t-krydset (Østre strandvej/ 
Østerballevej) begrundelse: 
der står næsten altid vand i 
store  pytter ved det område.

Villi skov besvarede dette 
og foreviste overhead over 
dræningerne, samt redegjor-
de for de forskellige drænfor-
søg. Gjorde samtidig reklame 
for tilkobling på systemet. 
tilslutningen skal bare 
foretages af den aut. kloak-
mester foreningen bruger - Ja 
– Entreprise, Otterup derved 
registreres hvor ledningerne 
er lagt.

t- krydset – her står 
vandet i asfaltområdet og det 
kan ikke drænes. der er lidt 
problemer med forsøgsstræk-

ningen – der står masser af vand ved afvan-
dingsgrøften.

AHSV
Vandforbruget år for år:
År modtaget solgt diff. diff. 
 kbm kbm kbm i % 
 
1985 190.000
1986 170.000
1987 150.000
1988 109.000
1989   99.000
1990:    97.000 
1991:    77.400 
1992:    83.000 
1993:    57.700 
1994:    47.100 
1995:    58.305  40.127   18.178 31,18
1996:    57.188  36.905  20.283 35,47 

1997:    42.917  38.025   4.892 11,40
1998:    39.606  36.636   2.970   7,50
1999:    42.450 36.973   5.477 12,90
2000   44.428 38.824   5.604 12,61
2001   44.678 37.369   7.309 16,36
2002   51.386 39.860 11.526 22,43 

2003   52.287 44.433   7.854 15,02
2004   50.575 50.844     -269  -0,53
2005   47.352 44.409   2.943   6,22
2006   55.601 52.692   2.909   5,23
2007 56.931 53.222 3.709 6,51

Red.
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Hans J. n. andersen bemærkede, at der er 
set på dette i denne uge – det er overfl adefyl-
det, der har været for tæt.

Hans J. n. andersen bemærkede, at der ikke 
er noget i vejen for at f.eks. 3-4 huse går sam-
men om en fælles pumpe med 1 tilslutning til 
foreningens dræn.

Ad. pkt. 5
Fremlæggelse og godkendelse 
af budgetter, samt forslag 
om kontingent mv
Ole skjoldborg Larsen redegjorde for budget 
mv

Pr. d.d. har foreningen: 1067 betaler til blå-
serne; 532 betaler kr. 100; 51 betaler kr. 200 og 
40 betaler kr. 300 til vejene 

administration og blåsere kr 60,-, Veje alm. 
kr. 100,-, halvårlig beboelse kr.200,- og helårlig 
beboelse kr. 300,-.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget og kontingent blev enstemmigt 

godkendt

Ad. pkt. 6
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hans J. n. andersen, Villi skov og Bente mor-
tensen blev foreslået - alle blev genvalgt

Ad. pkt. 7
Valg af suppleant
niels Jørgen naundrup - Jensen blev foreslået 
– og genvalgt

Ad. pkt. 8
Valg af 2 revisorer
John Barrett og allan Peterhänsel blev foreslået 
og genvalgt

Ad. pkt. 9
Valg af revisorsuppleant
tage andersen blev foreslået og genvalgt.

Ad pkt. 10
Eventuelt
der blev rejst spørgsmål om oplysning om 
pumpelagenes ”tillidsmænd”, formandens e- 
mail, tryghed ved evt. ny stormfl od. evt. lidt på 
aHsV`s hjemmeside.

dirigenten takkede herefter for god ro og 
orden. Generalforsamlingen hævet.

ØSTRE- OG VESTRE 
STRANDVEJ
Foreningen Hasmark strand sommer-
husforening er sat i verden med det 
primære formål, at vedligeholde de 2 
strandveje.

En nødvendig forudsætning for at 
vedligeholdelsen kan udføres fornuftigt 
er at overfl adevandet kan komme bort.

derfor har foreningen nedgravet 
dræn på 3 strækninger:

I 2006 på Vestre strandvej fra Ishu-
set til pumpestationen.

I 2007 på Østre strandvej fra 
tuborgstien til Østerballevej.

I 2008 på Østre strandvej fra sluse-
vej til nr. 190.

drænene er tilsluttet eksisterende 
afvandingskanaler.

Vi anbefaler husejerne langs vejene 
at tilslutte dræn fra den enkelte parcel 
til foreningens dræn. tilkoblingen skal 
ske via foreningens entreprenør; Ja- 
Entreprise af hensyn til registreringen 
af ledningerne.

den fortsatte dræning af Østre 
strandvej vil blive udført, når vi har 
penge dertil.

Vedligeholdelsen af begge veje 
sker i øvrigt ved opretning af vejene, 
samt ved jævnlige afskrabninger. Vi 
tilstræber at Østre strandvej er højest 
på midten. Vestre strandvej er højest 
på nordsiden.

For at sikre en bedre afskrabning 
ønsker vi at fjerne de eksisterende 
bump og med jævne mellemrum 
placere oplukkelige bomme, således, 
at der fortsat er hastighedschikaner. 
Forsøget indledes i efteråret 2008.

men, alle vore aktiviteter koster 
penge. Vi takker for god opbakning 
blandt sommerhusejerne, og opfordrer 
ikke-medlemmer til indmeldelse.

Mogens Kristensen, formand
Hasmark Strand Sommerhusforening.
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Jeg vil hermed på jeres opfordring give en re-

degørelse for jeres forhold til “det nordfynske 

kystsikrings-, dige- og pumpelag” (nkL). nkL 

blev oprettes ved en landvæsenskommission-

skendelse af 28. februar 1984 og 15. novem-

ber 1985, ved en fusion af følgende digelag 

“Egebjerggaard digestrækning”, “Lillemosens 

Landvindingslag”, “Jørgensø - tørresø dige- og 

landvindingslag”, “Hasmark vestre dige- og 

landvindingslag”, “Hasmark mellemstræknings 

dige og landvindingslag”,  “Hasmark østre 

digelag” samt “nordfynske kystsikringslag”. 

Hasmark vestre dige- og landvindingslag og 

Hasmark mellemstræknings dige- og land-

vindingslag havde endvidere betinget sig for 

sammenlægningen, at deres pumpelag skulle 

inddrages i fusionen.
Ledelsesmæssigt blev der i henhold til den 

nye vedtægt besluttet, at laget fremover skulle 

ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer samt 

2 tillidsmænd for pumpelag, der er underlagt 

kystsikringslaget. Endvidere kan det offentlige 

udpege 2 bestyrelsesrepræsentanter.
Bestyrelsen og tillidsmænd fordeles for tiden 

således: Hasmark området er i bestyrelsen 

repræsenteret af Frede kruse og Paul Hansen, 

Jørgensø - kristiansminde af keld styrbak og 

Povl Guldbrandt Jensen, Egebjerggaard - Jør-

gensø af søren Holm og Erik nøttrup. tillids-

mænd for pumpelagene er vestre pumpelag 

fra Vognmandsløkken mod øst til fl øjdiget ved 

Løkkevænget søren sløvborg Pedersen og for 

mellemstrækningens pumpelag fra Fløjdiget 

ved Løkkevænget til Fløjdiget ved Østre strand-

vej 200 er tillidsmanden Erland redtz Jensen. 

Øst herfor er det Gravemaens pumpelag.

Bidrag til nkL er for 2008 kr. 1.200,00 + 

moms 25 % i alt kr. 1.500,00 pr. sommerhus, 

der alle har ti parter. Landbrugsarealer udgør 1 

part pr. påbegyndt hektar. Bidrag til pumpela-

gene udgør for vestre pumpelag i 2008 kr. 7,00 

+ moms i alt kr. 8,75 der i 2009 forhøjes til kr. 

10,00 + moms i alt kr. 12,50. For mellemstræk-

ningens pumpelag er bidrag for 2008 kr. 10,00 

+ moms i alt kr. 12,50 og er uændret for 2009.

Pumpelagene skal sørge for al afvanding af 

deres områder, og er pligtige at aftage over-

fl ade vand fra naboområder, uanset disse ikke 

betaler bidrag til pumpelaget. dette begrundes 

af myndighederne med, at det ikke er de højere 

ligende områder der har begæret de lavt lig-

gende områder afvandet.Oprensning og drift af 

kanaler og pumpestation skal derfor afholdes 

alene af de sommerhusejere og landbrug, der 

har parter inden for interesseområdet.
med hensyn til kystsikringen er alle nuvæ-

rende og kommende sommerhuse i sommer-

husområdet for strækningen Egebjerggaard - 

Odden omfattet af vedtægten og derfor bidrags 

pligtige. disse midler må ikke sammenblandes 

med pumpelagenes midler, hvilket er årsagen 

til, at der afl ægges årsregnskab både for pum-

pelagene og kystsikringslaget hver for sig.

kystsikringslagets midler anvendes udeluk-

kende til sikring af diger og anlæg på forstran-

den samt strandfodring.
I de senere år har arbejdet været særdeles 

omfattende, og vi har derfor allieret os med 

mogens stougaard, der varetager administra-

tion af laget og udgør sammen med jeg selv 

som formand og Povl Guldbrandt Jensen som 

næstformand lagets forretningsudvalg.

Jeg ønsker jer alle en god sommer

Bent dyssemark
Formand

Mogens Stougaard
Registreret Revisor FRR
Mail ms@ms-revision.dk
Telf.: 6487 1489
Fax   6487 2089

Digets kystsikring og pumpe
Da der af og til på vore generalforsamlinger stilles spørgsmål vedr. diger, kystsikring og pumper, 

har bladet bedt om en redegørelse, som hermed følger
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Søndag, den 8. juni 2008 va
r en fantastisk flot 

dag ved Hasmark Strand. Høj
 sol, høj tempera-

tur, mange mennesker på str
anden, lækkert bade-

vand m.m.

Mine tanker kredsede over, 
hvor heldig jeg var, 

men også over alle de hensy
n, jeg naturligvis 

skulle vise overfor mine me
dstrandgæster og dy-

relivet.

Disse tanker blev konkretis
eret af at - nogle 

biler kørte stærkt, for stæ
rkt, hvilket gav mu-

ligheder for påkørsler af b
ørn og ældre.            

Der hvirvles også meget stø
v op. Nogle speed-

både sejlede for fuld hamme
r frem og tilbage, 

frem og tilbage med stærk g
enerende støj til 

gene for strandgæsterne.

Nogle hunde, - i dagens anl
edning -  frigjorte 

for de snærende hundesnore,
 medvirkede til at 

skabe utryghed hos nøgne, l
egende børn, rugende 

fugle og ældre damer. Og så
 var der jo risikoen 

for en lunken hundelort mel
lem tæerne.

Nogle menneskers indbyrdes 
samtaler – måske un-

der indflydelse af det gode
 vejr og øller – var 

så højrøstede, at alle i næ
rmeste omgivelser 

måtte opfatte sig som part 
i samtalen, godt nok 

kun envejs.

Derudover oplevede jeg cykl
er smidt på diget , 

transportudstyr - til børn 
-, som ligeledes var 

smidt på diget, skrigende b
ørn i vandkanten, 

nogle oven i købet kørende 
på diget.

Nå - mine tanker gik også p
å, at tiden læger 

alle sår, og mine sanseappa
raters evner 

reduceres, så jeg tror på e
n i alle sammen-

hænge god sommer.

God sommer.
Mogens Kristensen,

Østre Strandvej 52

 Genbrugsstationen i Otterup
Genbrugsstation på Ørkebyvej 
står klar til at modtage dit 
affald. For at du ikke skal køre 
forgæves bringer vi her åbnings-
tiderne:
Fra 1. april til 31. oktober er 
dagligt åbent fra kl. 10-17, 
lø-sø 9-16, mandag lukket.
I tiden 1. nov. til 31. marts 
dagligt fra kl. 10-17, lø 9-16, 
søndag  og mandag lukket.
Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på 
tlf. 20 16 94 78.
Iøvrigt kan du stadig komme af med fl asker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej 
og på den gamle busvendeplads ved Østerballevej.

 Åbningstider på Otterup Bibliotek

Søndergade 2, Otterup

Man.-tirs.  14-17

Ons.  10-17

Tors.  14-19

Fre.  14-17

Lør  10-13

Nå - mine tanker gik også p
å, at tiden læger 

reduceres, så jeg tror på e
n i alle sammen-

Strandens
nærmeste

autoværksted!

Willy Jørgensen
Autoværksted

Ørritslevgade 35 . 5450 OtterupTelf. 64 82 18 03
www.wj-auto.dk

Otterup Kirke
�

�
Autoværksted

Bakkevej Ørritslevgade 35

N
ør

re
ga

de

Stra
ndve

jen

�Falck

 Lægevagten

Nyt nr. 70 11 07 07

Mogens Kristensen,

Østre Strandvej 52

 Åbningstider på Otterup Bibliotek

N
ør

re
ga

de

 Dagrenovationen

Renovationsssækkene er opsat 

og tømmes ugentligt. Sækkene 

opsættes 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, tlf nr. 64 82 81 31.

GODKENDT OMSYNSVÆRKSTED
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LEJERFORENINGEN  
HOFMANSGAVE SOMMERBY

Efter generalforsamlingen i 2007  
består bestyrelsen af: 

Formand: 
Bente mortensen, Øksemosevej 5,  
mail: bentemortensen@mail.dk  tlf. 64826047
Næstformand: 

Paul kildemoes, Østre strandvej 66,  
mail: kildemoes@nalnet.dk, tlf. 66181717

Kasserer:
torben knudsen, Erikshåb 81,  
mail: torbenknudsen@webspeed.dk – tlf. 
64822020

Sekretær: 
Lillian andersen, Østre strandvej 60, 
mail: lian@odense.dk, 66130975
rita sjøberg, Østre strandvej 202, 
mail: sven-sjoberg@yuomail.dk, 
tlf. 66103545
Paul Hansen, Erikshåb 37, 
mail: pauleva@mail.dk, tlf.  65958136

Suppleanter
John douglas Pedersen Fløjvejen 5, 
mail. jdp@odense.dk, tlf. 65978087
Henning Findshøj, Østre strandvej 198, 
mail: hrf2@mail.tele.dk, tlf. 66103777

dette års generalforsamling afholdes onsdag, 
den 29. oktober kl. 19.30 – på restaurant næs-
byhoved skov.

For at sikre, at alle får det bedst mulige ud af 
opholdet ved stranden vær da opmærksom på  
følgende:  
-  ingen løse hunde, 
-  sørge for at affaldssække ikke kan rives itu af 

dyr, således affaldet flyder overalt , 
-  motoriserede haveredskaber støjer meget - 

tænk på spisetider, børn og ældre.
Hvis vi alle tænker på dette vil vi få en rolig, 

afslappet sommer og gavne miljøet og dyrelivet.

God sommer
Bente mortensen, formand
Lejerforeningen Hofmansgave sommerby. 

VandkVaLItEt

Coliforme bakterier
<1/100 ml 
max tilladelige værdi: 0

Kimtal v. 22°C
<1/ml 
max tilladelige værdi: 50

Kimtal v. 37°C
<1/ml 
max tilladelige værdi: 5

pH
7,9 
max tilladelige værdi: 7 - 8,5

Hårdhed
18,1 H grader 
Vejledende 5-30

Mangan
<0,005 mg/l 
max tilladelige værdi: 0,02

Nitrit
<0,005 mg/l 
max tilladelige værdi: 0,01

Nitrat
0,96 mg/l 
max tilladelige værdi: 50

Fluorid
0,27 mg/l 
max tilladelige værdi: 1,5

Jern
<0,038 mg/l 
max tilladelige værdi: 0,1

Nikkel
0,27 
max tilladelige værdi: 20

du kan altid se  
de nyeste tal og  
målinger på  
www.ahsv.dk
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ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

Takstblad 2008
1. Tilslutningsbidrag:
 1.1  Bidrag til hovedanlæg kr.   4.600,00 
 1.2  Bidrag til forsyningsledninger kr. 11.500,00
 1.3  Bidrag til stikledninger kr.   9.500,00 
 1.4  Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt 

forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 
500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til sum-
men af de  under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. merforbrug i forhold 
til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 

 1.5    tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års 
        december nettoprisindeks.
 1.6   Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg 
        se »Vandforsyningsregulativ for andelselskabet Hasmark strands 
        Vandforsyning«.
 1.7   Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et 
  andelsbevis, p.t. lydende på kr. 4.500,-

2. Driftsbidrag:
 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 355,00
 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr.     4,60
 2.3  Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter 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 m.m. kr. 600,00 
        Gebyret tillægges påløbende omkostninger.
 4.2  Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m.v. kr. 100,00 
 4.3   Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 250,00
            aHsV foretager aflæsningen
 4.4  Gebyr ved flytning (ejerskifte) kr. 100,00 
 4.5  Gebyr for aflæsning (forhåndsaftale med aHsV) kr. 150,00

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 2008.



 Besøg AHSV på nettet: www.ahsv.dk

Kært barn har mange navne 
- og det har sommerhusene i Hasmark også!
Se fl ere af de sjove husnavne inde i bladet...

 AHSVs bestyrelse 2008
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: irenehans@cool.dk

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

Paul kildemoes
Højløkke 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@jubii.dk

Erling struve
Åløkkehaven 33, 5000 Odense C
telf. 40 33 19 51
strandadresse: Østre strandvej 76
mail: struve@nalnet.dk

På www.ahsv.dk - kan du læse om bl.a. 
kommende arrangementer, vandkvalitet 
og tidl. årgange af Hasmark Strand.


