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Endnu et år er gået og når man skal gennemgå det forgangne år, så er det omtrent det 
samme som tidligere år.

Vores renovering af hovednettet har næsten ligget helt stillle, idet vi håbede, at udbed-
ringen af vore to store veje, Østre og Vestre Strandvej skulle sætte i gang. Vi ville nødig 
grave igen efter at vejene var blevet forbedret.

Men vort vejudvalg og vi andre i bestyrelsen havde ikke i vores vildeste fantasi troet, 
at det ville blive en så langsommelig affære at få Otterup Kommune til at gå ind i sagen, 
når kommunen nu så gerne vil markedsføre sig med dejlige strande og skøn natur. Det 
første turisterne ser og mærker, er nogle elendige veje. Det eneste kommunen skal, er 
at opkræve pengene og så lade vejudvalget styre vedligeholdelse og udbedringer af 
vejene. Men hvad. Det har jo gennem årene været det største debatemne på møder og 
generalforsamlinger.

Vort store vandspild og de dermed forbundne udgifter plager os også. Det er utrolig 
irriterende for os alle, at det kan være så svært at finde lækagerne i systemet. Men de 
skal findes og når sommeren er forhåbentlig vel overstået, intensiverer vi jagten på 
utæthederne igen. Vi kan ikke gennnemføre kontroller og foretage lukninger her i som-
mertiden, når så mange bor i området.

Når og hvis vi bliver nødt til at lukke ved større sprængninger og fund af utætheder, 
beder vi om forståelse for, at vi ikke kan advisere om, at vi lukker for vandet på forhånd. 
Det er der ikke tid til. Så gælder kun een ting, at få stoppet vandspildet hurtigst muligt

Ellers kan vi kun glædes over de store planer med campingpladsen. Det kan gå hen 
og blive et stort fremskridt for området. Så mangler vi kun at få fjernet skampletten ved 
Hasmark Strand »Perlen«. Det er jo ikke ligefrem noget, der pynter i området. Men det 
ser ud til, at der er ved at ske noget nu.

På generalforsamlingen trådte formanden Uffe Larsen af og tidligere formand og 
mangeårigt bestyrelsesmedlem Jørgen Frandsen stillede sig til disposition for vandfor-
syningen. Jørgen har et enormt kendskab til vandforsyning og lokalområdet. Han er 
medlem af Kystsikringen og formand for pumpelaget i området, hvor han har sommer-
hus. Vi byder Jørgen Frandsen tilbage på posten som formand.

Afværgepumpningen på kildepladsen  ved vandværket er afsluttet. Og heldigvis med 
et godt resultat. Det kan læses på artiklen i bladet

Til sidst ønsker bestyrelsen alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Sørg for at 
fylde tankerne med positive oplevelser i vort område. Tag cyklen eller spadsér, der er 
masser af ture og udflugter. GOD SOMMER!

Red.

Sommeren 2003



4 HASMARK STRAND

Formanden, Uffe Larsen bød de tilstedeværende 
velkommen til den ordinære generalforsamling 
med en bemærkning om, at denne i år er flyttet til 
et mindre lokale og han udtrykte ønske om, at alle 
kunne affinde sig med dette.

Det første der skal ske er valg af dirigent og 
bestyrelsen vil foreslå Parly Dupont, som vi tidli-
gere har benyttet. 

Parly Dupont blev valgt.
Han takkede for valget og oplæste dagsordenen 

og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt, idet indkaldelserne iflg. postkvittering er 
udsendt 26. april 2003.

Pkt. 1: Valg af dirigent. Er overstået.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning 
ved formanden Uffe Larsen.

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 
møde med formænd og kasserere fra de forskel-
lige foreninger - det er en skik, vi vil fortsætte med.

Disse orienteringsmøder bliver afholdt i Egense 
Forsamlingshus i løbet af sommeren. Følgende 
emner har været til drøftelse: afværgepumpepro-
jektet, vandkvaliteten, opsætningen af de blå mar-
keringspæle, udskiftning af målere, risikoen for 
dårlig vandkvalitet.

Det der berører os mest er vandkvaliteten for det 
er jo - dybest set - det, som det handler om.

Der følges meget op på hvilke nedsivninger, 
der evt. er ved boringerne. Det tekniske vil Villi 
Skov uddybe, da han som formand for det tekniske 
udvalg har mere ekspertise i dette emne.

Vi arbejder med de samme problemer som 
andre vandforsyninger. Det alt for store vandspild 

Ordinær generalforsamling
13. maj 2003  på Hotel H. C. Andersen

De 50-60 fremmødte medlemmer fyldte ikke meget i den mindre sal.
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og truslen med forureninger i nærheden af vore 
boringer og hvordan man kan undgå dem. 

Herefter gav formanden ordet til Villi Skov.
Villi Skov indledte med at konstatere - som tidli-
gere, at AHSV er kun distributør af vandet så det vi 
skal beskæftige os med er det Hasmark Vandværk 
laver for os mod betaling.

Vandkvaliteten 
Forbedringen har kørt som et afværgeprojekt. Som 
de der har været med tidligere kan erindre har vi 
fået støtte fra Vandfonden og projektet er nu sluttet 
i 2002 og der er udbetalt de 40 % i tilskud. Afvær-
gepumpningerne fortsætter - det gode budskab i 
slutkonklusionen er at indsivningen af giftstoffer  
er stoppet. Kildepladsen er sikret bevaring - der er 
ikke mere forurening ved boringerne.

Vi har lavet en oversigt som kommer i Hasmark 
Bladet, som den var det sidste år. Redegjorde for 
forbrugt vand i forhold til de andre år.

Der er et stigende spild i forhold til tidligere. Vi 
har for 2  år siden indledt en jagt på dette spild 
ved at inddele området i mindre områder, hvor 
vi så sætter målere ned i brøndene for derved evt. 
at kunne finde eventuelle utætheder i vort  forsy-
ningssystem.

Vi troede, vi havde fundet en stor utæthed. Des-
værre er det ikke helt entydigt, at vi har fundet den, 
så det arbejdes der videre med, men først til efter-
året, idet vi nødig vil genere vore medlemmer med 
vandafbrydelser. Der er jo allerede mange forbru-
gere der er flytte ud i sommerhuset.

Vi har 1474 forbrugere og det giver et gennem-
snitsforbrug på 27 kbm og det er et lille fald i for-
hold til sidste år.

Når året starter laver vi stikprøver og vi fandt i 
år alene 1 måler, der viste noget andet end hvad 
aflæsningen havde vist.

Må atter gentage det sidste formanende ord - 
som også er sagt tidligere - I skal sørge for at der 
er fri adgang til målerne - det er ikke os, men jer. 
Vi kan sagtens komme til - vi har en aftale med en 
entreprenør som har maskiner der er store nok til, 
at vi kan komme til målerne.

Hvis der er problemer så tal med enten Freddy 
Andersen, jeg selv eller evt. den entreprenør, vi 
bruger på Vandværket, Tom Weiss. Så der kan 
aftales en ordning, så vi kan komme til målerne.

Beretningen blev herefter sat til debat.

Leif Hansen ønskede, at der også skulle være 
adgang for menige medlemmer ved møder i feks. 
Egense Forsamlingshus.

Vagn Nielsen forespurgte om der fandtes nogen 
data vedrørende vandkvaliteten ?

Villi Skov besvarede sidste spørgsmål. De udar-
bejdes løbende hvert kvartal og de beror i øjeblik-
ket hos Christian Vang, formand Hasmark Vand-
værk. Det vil blive forsøgt at bringe disse i Has-
mark Bladet for i år.

Uffe Larsen meddelte, at alle foreningers for-

Bestyrelsen 2003
Jørgen Frandsen, formand
Højemarksvej
5200 Odense V
Strandadresse: Gunnars Allé 15
Telf. 64 81 33  67

Hans J. N. Andersen, næstformand
Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N
Telf. 66 18 15 23
Strandadresse: Østre Strandvej 90

John Barrett, kasserer
Ølstedgårdsvænget 11, 5230 Odense M
Strandadresse: Østre Strandvej 88

Bente Mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
Telf. 64 82 60 47
Strandadresse: Øksemosevej 5

Freddy Andersen, 
Ågade 24, 5270 Odense N
Telf. 66 18 25 54
Strandadresse: Erikshåb 43

Villi Nielsen Skov
Strandvejen 8, 5450 Otterup
Strandadresse: Løkkevænget 5

Erling Struve
Engdraget 35, 5270 Odense N
Telf. 66 18 15 01
Strandadresse: Østre Strandvej 76
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mænd og kasserere har fået indbydelse. Dette års 
møde bliver 13. juli kl. 10.00.

Leif Hansen mente ikke foreningen AHSV kunne 
afholde møder alene for formænd og kasserere.

Uffe Larsen besvarede dette - foreningen har lov 
til at afholde disse møder og hvis der er proble-
mer må man rette henvendelse til sin forenings 
formand eller kasserer.

Disse møder er ganske uformelle informations-
møder, hvor vi har valgt at indbyde formænd og 
kasserere.

Andre medlemmer vil ikke blive indbudt til disse 
møder, de er alene for foreningerne.

Pkt. 3. Regnskabet for 2003.
John Barrett forelagde regnskabet, der tillige var 
uddelt ved indgangen.

Gennemgik regnskabet og budget 2003, idet 
budget 2003 blev gennemgået sammen med regn-
skabet for 2002.

Regnskabet for Hasmark Vandværk blev fremvist 
og kommenteret af John Barrett.

Der er udbetalt refusion fra Vandfonden kr. 

183.000 dækkende 2000-2002. Disse penge kan 
ikke forventes i næste års regnskab.

1451 andelshavere heraf 1406 tilsluttede, antal 
brugere 1413.

Der var indlæg fra salen, men da det ikke blev 
fremsat fra talerstolen kom det ikke med på bån-
det, hvorfor der ikke kan refereres herom.

Takstbladet 2003 blev forevist og sendes til kom-
munen. Retter sig efter nettoprisindexet.

Hasmark Vandværk afholder alle udgifter og til-
sender os regninger på vores andel. Det er ikke 
AHSV udgift - vi deltager forholdsmæssigt.

På forespørgsel blev det oplyst, at året har været 
billigt mht. vedligeholdelse mv.

Der skulle sættes arbejde i gang med udskiftning 
af hovedledningerne. Så korn spørgsmålet om 
vejen. Derfor er arbejdet udskudt, for ikke at grave 
to gange, men der er budgetteret med udskiftning 
af de resterende hovedledninger inden udgangen 
af 2004.

Den eller de utætheder der har forårsaget vort 
store spild er desværre ikke fundet endnu. Evt. fin-
des den i vores egen hovedmåler, som er besluttet 
bliver udskiftet.

Dette arbejde sættes dog først i gang efter som-
merferien.

Dirigenten påpegede nu, at såfremt man ønske-
de ordet skulle det være fra talerstolen.

Leif Hansen forespurgte til Takstbladet og opfor-
drede til, at bestyrelsen skal være opmærksom på, 
at der ikke bliver alt for lave faste afgifter. Dette vil 
vride systemet alt for meget i forhold til de faste 
beboere som der kommer flere og flere af.

Leif Hansen påpegede de evt. problemer, der 
kunne komme med det forslag, som den nye ejer 
af Campingpladsen har offentliggjort med bl. a 
svømmehal.

John Barrett bemærkede, at store forbrugere bli-
ver opkrævet a conto, så der er hånd i hanke med 
betalingen.

Regnskabet blev herefter godkendt ved afstem-
ning. 2 ønskede ikke at stemme for regnskabet.

Pkt. 5 Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6. Valg af formand.
Uffe Larsen ønsker ikke genvalg, hvorfor han frem-
førte bestyrelsens forslag til ny formand, Jørgen 
Frandsen. Takkede for den tid han havde haft som 

Afgående formand Uffe Larsen aflagde for sidste gang 
bestyrelsens beretning for året 2002.
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formand.
Da der ikke fremkom yderligere forslag blev Jør-

gen Frandsen valgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Afgående er efter valg Bente Mortensen og Erling 
Struve. Begge blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant. 
På valg er efter tur Poul Kildemoes.  Poul Kilde-
moes blev genvalgt.

Valg af revisor.
På valg er reg. Revisor Mogens Stougaard, Otte-
rup. Reg. revisor Mogens Stougaard, Otterup blev 
genvalgt.

Valg af kritisk revisor. 
På valg efter tur er Allan Peterhänsel. Allan Peter-
hänsel blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant. 
På valg efter tur er Preben Rosendahl. Preben 
Rosendahl blev genvalgt.
Pkt. 7. Evt.

Erling Struve meddelte, at han har foreslået at der 
på et tidspunkt i løbet af sommeren prøves  at fin-
de en dato for gennemgang af Vandværket for evt. 
interesserede. Datoen vil, hvis det lykkes, blive 
meddelt i Hasmark Bladet.

Hans Andersen takkede i sin egenskab af næst-
formand Uffe Larsen for hans tid som formand 
- Uffe Larsen har levet godt op til sit hverv som 
formand.

Uffe Larsen takkede for ordene og kvitterede ved 
at indbyde alle til at besøge hans Galleri M på Gyl-
densteen ved Bogense. Takkede endvidere besty-
relsen for den store opbakning han havde haft som 
formand.

Jørgen Frandsen takkede for valget som formand 
og omtalte kort sin baggrund for at sige ja til dette 
hverv. Han havde jo ikke glemt lektien fra sin tid-
ligere tid som bestyrelsesmedlem og formand for 
foreningen.

Dirigenten takkede de fremmødte på general-
forsamlingen. Meddelte, at såfremt der var nogen, 
der ønskede det, ville der umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen blive givet en kort orientering om 
veje og blåsere.

Den afgående formand Uffe Larsen takkede 
dirigenten og generalforsamlingen for god ro og 
orden.

Dirigent:   Referent:
Parly Dupont  Bente Mortensen

Næsrformand Hans Andersen takkede Uffe Larsen for 
det arbejde han havde gjort gennem årene.

Den nyvalgte formand Jørgen Frandsen på talerstolen.
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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 august. Kortet returneres senest den 5. sept. Hvis ikke 
kortet returneres vil /kan AHSV foretage aflæsningen og der beregnes et begyr på kr. 
150,- + 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 udsendelse 
af selvaflæsningskort m.m. foretages af

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

Blåserne er udlagt igen i år. Der er indbetalt frivil-
lige bidrag hertil så vi har kunnet betale for udlæg-
ning, reparation og udskiftning. Opfordrede til at 
Blåserkassen bibeholdes og at der indbetales frivil-
lige bidrag hertil.

Spørgsmål fra salen blev besvaret, men kan ikke 
refereres da det ikke gik igennem på båndet.

Hvis der ikke kommer frivillige bidrag kan der 
ikke udlægges blåsere til næste år. Otterup Kom-
mune kan vi ikke få til at overtage disse udlægnin-
ger selvom det ville være rimeligt blot skal det jo 
så være på hele kyststrækningen.

Blåserne er udlagt 200 m fra kysten - såvel de der 
svømmer som de der sejler kan bruge disse som 
afmærkning.

Parly Dupont takkede for fremmødet også til 
dette punkt.

Referent:
Bente Mortensen

Orientering om
blåserne

Strandens
nærmeste

autoværksted!

Willy Jørgensen
Autoværksted

Ørritslevgade 35 . 5450 Otterup
Telf. 64 82 18 03

over 30 år på samme adresse
www.wj-auto.dk

lFalck

Otterup Kirke
l l

Autoværksted
Bakkevej Ørritslevgade 35

N
ør

re
ga

de

Stra
nd

ve
jen
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AHSV
Vagttelefon

66 18 25 54
Ved akutte sprængninger

på ledningsnettet

Bladet 
Hasmark Strand
Udgiver:
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.
Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommer-
huse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på 
1800. Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren 
eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adres-
ser) senest 10. maj.

Redaktion og annoncer:
   Erling Struve,
   Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense C
   Telf.: 66 18 15 01

Ansvarshavende:
Jørgen Frandsen,
Højmarksvej 26, 5200 Odense V
Telf. 66 16 98 26

Trykkested:
Tommerup Tryk ApS
Højeløkkevej 19
5690 Tommerup

Drikkevandskvaliteten 
på Hasmark Vandværk
Jvf. drikkevandsbekendtgørelse nr. 871 af 
21/09/2001 om information til forbrugerne 
om drikkevandets kvalitet kan følgende oply-
ses:

Hårdhed
Jern
Mangan
Nitrat
Flourid
Coliforme bakterier
Kimtal v. 37 C
pH

17 dH
0,010 mg/l
<0,005 mg/l
1,1 mg/l
0,32 mg/l
<1/100 ml.
<1/100 ml.
7,7

Max.
tilladelig
værdi:
ingen
0,20
0,05
50
1,5
0
5
7-8,5

Yderligere oplysninger om vandets kvalitet 
kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Nye skilte

Vejudvalget har i bestræbekserne på at sikre de 
svage trafikanter på vore veje ladet opstillle nye 
vejskilte på Østre og Vestre Strandvej. Der er på 
skiltene opfordret til en højeste hastighed på 20 
km i timen. Det er ikke nødvendigt at køre så 
stærkt. Trafikanterne bør yderligere i deres bak-
spejle orientere sig om denne fart nu er i orden 
også med hensyn til støvplagen. Vi håber på bili-
sternes hensyntagen i sagen.

Red.
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Parly Dupont blev valgt som ordstyrer.
Hans Andersen redegjorde for situationen m.h.t. 

vejene med et lille resumé fra de senere år.
I 1997 var den daværende bestyrelse i AHSV 

gjort opmærksom på, at det var ulovligt at opkræ-
ve vejbidrag under vores vandværk. Det startede 
hele problematikken med vores veje.

Hasmark Strands Vejudvalg blev etableret på 
en efterfølgende generalforsamling i 1998 - efter 
generalforsamlingen i AHSV - det er meget vigtigt, 
at det ikke mere er i AHSV regi, men er et udvalg, 
der er valgt efterfølgende. Vi føler at det blev gjort 
med en stor opbakning fra medlemmerne, men vil 
samtidig sige at udvalget sidder der på fuldstændig 
frivillig basis og der ingen som helst juridisk bin-
ding er hverken overfor Otterup Kommune eller 
andre myndigheder.

Hans Andersen takkede de enkelte bidragydere, 
der holder udvalget i gang - foreningerne skal lige-
ledes have stor tak for deres  fælles indbetaling. 
Ellers kunne beløbet meget nemt kun komme til at 
dække porto m.v.

Vejsynet med Hedeselskabet blev omtalt - des-
værre kom der ikke noget resultat heraf. Udvalget 
valgte derfor i efteråret 2001 at prøve at gå nye 
veje for en løsning. Der blev udført en afstemning 
blandt alle i de områder, der er berørt af vejpro-
blematikken. Vi gjorde dette for at få Otterup 
Kommune til at gå aktivt ind i sagen. Vi mente, 
at vi ved at gøre dette evt. kunne få Otterup Kom-
mune til at overtage vedligeholdelsen af Østre & 
Vestre Strandvej. Vi bad endvidere Otterup Kom-
mune benytte  den gamle hævdvundne fordelings-
nøgle til udgifter for vejvedligeholdelsen dvs. fæl-
les bidrag for alle beboere, der benytter Østre og 
Vestre Strandvej 

Vi ville fortsætte med at have vejudvalget og vi 
afstemte et årligt budget med Otterup Kommune. 
Otterup Kommune skulle så opkræve pengene 
over ejendomsskatten og vi foreslog, at vi skulle 
administrere dem, som alternativ kunne Otterup 
Kommune administrere. Det ville vi ikke blande 
os i.

Vejbidraget opkræves kun ved en grundejer, der 
benytter vejene. Der er ikke så mange, der ejer  sin 

egen grund, men f. eks. Andelsforening. Stiftelsen 
Hofmansgave, særlige bebyggelser: Perlen, Cam-
pingpladsen og Købmanden.

Vi har nu kæmpet med Otterup Kommune i 6 år 
og vi havde faktisk ved vores sidste henvendelse 
for ca. 1 1/2 måned siden håbet på, at vi kunne nå 
denne vej, men må desværre meddele, at Otterup 
Kommune er gået i samarbejde med Hedeselska-
bet igen for at udarbejde et nyt forslag. Dette  skal 
nok ses i den regning, der er sendt til kommunen. 
Hedeselskabet mener de skylder kommunen  en 
tjeneste.

Forslaget er ikke kommet endnu - man kan jo 
spørge sig efter 6 års kamp om det kommer, men  
vi håber på, det kommer

Når forslaget kommer må udvalget drage en 
konklusion om vi skal stoppe eller skal vi samar-
bejde med Otterup Kommune. Det er nok Otterup 
Kommune og Hedeselskabet, der kommer til at  
afgøre dette.

Vi vil stadig til efteråret forsøge at opkræve frivil-
lige bidrag, hvis der ikke er nogen konklusion på 
det med Hedeselskabet, for så kan det jo være at 
vi stopper.

Hans Andersen opfordrede alle til at støtte sagen 
og udtalte på udvalgets vegne at der ved ophør 
af vejudvalgsarbejdet ville blive sørget for at de 
penge, der er indbetalt i frivillige bidrag vil blive 
brugt meget fornuftigt i området. Højst sandsyn-
ligt til vedligeholdelse af vejene, men hvis det ikke 
bliver resultatet så til andre kreative ting, der kan 
forskønne området.

Der er opsat skilte i området på såvel Østre som 
Vestre Strandvej. Skiltene er godkendt af såvel 
Politi som Otterup Kommune.

Hans Andersen foreviste regnskab for de ind-
komne frivillige bidrag.

Beklagede at så mange penge skal bruges til 
kontorhold og bogføringsassistance, men det er 
resultatet af den beslutning, der er truffet for ca 6 
år siden.

Der vil, så længe midlerne rækker blive skrabet 
veje flere gange i løbet af sommeren.

referent 
Bente Mortensen

Vejudvalgets redegørelse
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1. Baggrund.
Der var over en længere periode tilbage fra 
1995/1996 konstateret en forurening med BAM i 
boring 2 og 3, som udviklede sig i uheldig retning. 
Hvis forløbet fortsatte, ville det blive nødvendigt at 
lukke kildepladsen, og se sig om efter en ny.

2. Formål.
At kunne bevare eller væsentlig levetidsforlænge 
den nuværende kildeplads ved vandværket, ved at 
standse eller hæmme udbredelsen af BAM i grund-
vandet, eller reducere det så det over tid kommer 
under grænseværdien eller helt forsvinder.

3.  Tiltag - handlinger som anført i ansøgningen - 
overskrifter.

      1.   Afværgepumpning fra den lukkede boring 
I og boring 2.

      2.   Dybdedræning for at »tørlægge« boring 2, 3 
og 4’s  tørbrønde, samt afvande arealer ud 
mod parkeringspladsen og vejen.

      3.   Boringerne undersøges for utæthed evt. vha. 
separationspumpning

      4.   Råvandspumperne i boring 4 og 3 samt 
boring 5 skiftes ud til mindre typer, så 
sænkningen i magasinet nedsættes.

      5.   Råvandsledningerne gennemgås og ændres 
til bl.a. boring 2.

      6.    Der udarbejdes en plan for observations- 
og kontrolmålinger både af boringerne på 
kildepladsen og af drænvandet. Har til for-
mål at følge forløbet samt gøre det muligt at 
ændre indstillingerne løbende, så effekten 
maksimeres.

      7.   De nuværende afløbsforhold ændres fil et 
fælles afløb.

4. Udført.
Alle tiltage som nævnt i ansøgningen er blevet 
gennemført. Rækkefølgen blev ikke som nævnt. 
Pkt. 4 blev udsat til sidst, for at kunne vurdere de 
enkelte tiltags virkning.

5. Tidsplan.
Den oprindelige tidsplan regnede med et forløb 
indtil 1. November 2001. Del viste sig ikke mulig 
at nå et fornuftigt resultat til denne dato, hvorfor 
vi søgte udsættelse til 1. August 2002. Dette blev 
bevilget 27-11-2001.

Årsagen til det længere forløb var sagsbehandlin-
gen for at få en udledningstilladelse fra Fyns Amt, 
og det faktum at ændringerne i grundvandsmaga-
sinet tager tid.

Med udgangen af juli 2002 er projektet gennem-
ført som beskrevet.

Observationsprogrammet vil fortsætte også efter 
projektperiodens udløb, da Fyns Amt skal have en 
løbende rapport som betinget i udledningstilladel-
sen, der løber indtil 1. dec. 2005.

Ligeledes skal afværgepumpningen fortsætte 
indtil BAM forureningen er væk eller begrænset 
væsentligt, så den ikke har indflydelse på drikke-
vandskvaliteten fra kildepladsen.

6. Resultatet af projektet.
A: Separationspumpningen viste, at den væsent-
ligste del af forureningen kom ind boringsnært i 
boring 2 og 3. Dog blev der konstateret forurening 
i nederste del af boringen, hvilket kan tyde på at 
magasinet også var påvirket.

Udbredelsen af BAM forureningen blev konsta-
teret gående fra vejen og mod boring 4.

PROJEKT
Levetidsforlængelse af kildeplads

Gennemført med støtte fra Vandfonden
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B: Udbredelsen af BAM er stoppet både pga. 
afværgepumpning og af dybdedræningen. Boring 
3 indgår atter i forsyningen igen. Indvindingen 
blev ændret til at trække mere på boring 5 (ca. 
700 m. fra kildepladsen). Grafer over analyser er 
vedlagt.

C: Der er sluttelig ændret på indvindingen, så den 
nu er mere skånsom = lavere ydelse => mindre 
»skorstenseffekt«. Virkningen af dette tiltag vil først 
vise sig inden for det næste år, men alle erfaringer 
viser, at det har en begrænsende effekt for udbre-
delse af forureninger.

D: Der er ikke konstateret andre forureninger i 
boringerne end BAM. Ligeledes er der ikke fundet 
BAM i boring 4 og 5.

7. Konklusion.
Udbredelsen af BAM er stoppet og samtidig er den 
begyndt at aftage i boring 3 og 2.

Hvornår afværgepumpningen kan ophøre er dog 
uvis. Udviklingen følges nøje i henhold til udled-
ningstilladelsen fra Amtet. Det må dog formodes, 
at der på sigt ikke vil være mere BAM tilbage i 
området.

Kildepladsen kan fortsat benyttes - både boring 4 
og 3. Hermed er vandværkets forsyningssikkerhed 
fortsat meget stor.

Projektet har hermed opfyldt sin forventning om, 
at kildepladsen kan bevares sandsynligvis over 
længere tid.

De store udgifter og usikkerheder der er forbun-
det med etablering af en ny kildeplads er derfor 
ikke mere aktuelle, sålænge de nuværende forhold 
fortsætter.

Vandværket lever helt og fuldt op fil vandfor-
syningslovens krav til drikkevand, og har en stor 
reservekapacitet.

Udledningstilladelsen gælder indtil 1. Dec. 
2005, og skal forinden fornyes hvis det ønskes.

8. Økonomi.
Det vedlagte regnskab viser, at den samlede pris 
på projektet ca. har udgjort 98% af det budgette-
rede beløb, svarende til et mindre forbrug på små 
10.000,- kr.

Bjert, den 16-08-02.  Frode Lund Jen-
sen

For 
Hasmark Vandværk I/S Christian V. Petersen
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Regnskab for året 2002
Note Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2002 Budget 2003

Indtægter
Vandafgifter      
 
Fast afgift      
 
Måleraflæsninger/gebyrer 
Renteindtægter      
       
  

Driftomkostninger
Andel af driftsudgifter I/S Hasmark Vand-
værk 
Vedligeholdelse ledningsnet /    
   
samt etablering hovedledning   
 
Omkostninger målere og logbrønde  
   
Elovervågning     
       
Kørselsgodtgørelse
Forsikringer-kontingenter    
     
Vandafgift      
 
 
     

Administration
Regnskabsføring, porto og gebyrer,
kontorhold, tryksager, tlf.   
   
Revision      
         
Generalforsamling m.v.    
     

168.760
465.775
  40.890    
59.363

734.788

  70.276

20.945
102.348

740
7.458
9.304

  37.465
248.536

129.481
7.830

10.260
5.850

17.890
171.311

419.847

314.941
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ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING AHSV

Takstblad 2003
1. Tilslutningsbidrag:
 1.1 Bidrag til hovedanlæg         
kr.   4.500,00 
 1.2 Bidrag til forsyningsledninger              kr. 10.450,00
 1.3 Bidrag til stikledninger         
kr.   8.700,00 

 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    kr.      335,00
 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter        kr.          4,20
 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 1. september. 
        Der udsendes selvaflæsningskort sidst i august.
 3.3  Aflæsningen skal indsendes senest den 10. september. 
       Modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist 
       foretager AHSV aflæsningen mod gebyr.
 3.4 Forbrug og vandafgift til staten betales pr. 10. oktober
 3.5 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse.

4. Gebyrer:
 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldige bidrag  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.      200,00
           A.H.S.V. foretager aflæsningen
 4.4 Gebyr ved flytninger (ejerskifte)      kr.      100,00 
 4.5 Gebyr for aflæsning       kr.      150,00
5. Renter og moms:
 5.1  Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf. vand-
       forsyningsregulativet
 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende moms.

6. Godkendelse:
 6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret 2003


