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Ja, så lægges
blåserne ud og man
tror at det er sommer.
- Men ak, her i skrivende
stund har vi lige haft en
super weekend og dagen efter
vælter hele Himmelen ned
med 40 mm regn.
- Vi må så bare håbe,
at sommeren bliver
tilsvarende forlænget i
den sidste ende.
Red.

AHSV
Vagttelefon

66 18 25 54
Ved akutte sprængninger
på ledningsnettet

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 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 skal 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
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Generalforsamlingen
overstået på tre kvarter
Referat af generalforsamling onsdag den 5. maj 2010
i Restaurant Næsbyhoved Skov, Odense
Der var mødt ca. 70, hvoraf der var 47 stemmeberettigede
Formanden, Allan Peterhänsel bød forsamlingen velkommen og gik straks til generalforsamlingens første punkt.

Pkt. 1
Valg af dirigent
Allan Peterhansel foreslog på bestyrelsens
vegne Jørgen Frandsen, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2
Bestyrelsens beretning
Allan Peterhänsel aflagde beretning og
omtalte arbejdet med at udarbejde planer for at
klare vandforsyningen, hvis der opstår problemer. Henvendelse til Odense Vandselskab viste,

at AHSV for et årligt beløb kunne trække på deres nødberedskab. En efterfølgende kontakt til
Vandråd Nordfyn om muligheden for en fælles
løsning med de øvrige vandværker på Nordfyn om evt. nødberedskab viste, at Vandråd
Nordfyn var tilbageholdende, idet Nordfyns
Kommune havde udlagt beredskabsproblematikken til ekstern rådgiver med henblik på at
få udarbejdet en kommunal beredskabsplan.
Nordfyns Kommune har dog ikke længere dette
på budgettet, så det er lagt ud til en medarbejder - der i forvejen har meget andet at klare
- skal nu i gang med at lave en kommunal
beredskabsplan.
Der har også været forsøgt henvendelse til
beredskabschefen for Nordfyns kommune, men
desværre uden held. AHSV har egne planer,
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som løbende opdateres – alle ved hvad der skal
gøres, hvis der sker uheld. Liste med kontaktpersoner, telefonnumre mv. ligger klar.
Vandråd Nordfyn varetager fælles interesser
for vandværker og vandforsyningsselskaber på
Nordfyn særligt over for Nordfyns Kommune.
81% af samtlige vandværker på Nordfyn er
medlemmer af Vandråd Nordfyn. Der modtages
referater fra bestyrelsesmøderne og afholdes
informationsmøder, hvor nyttige emner drøftes.
AHSV er ligeledes medlem af Foreningen af
Vandværker i Danmark (FVD) og dermed også

af FVD Region Fyn. Her afholdes orienteringsmøder, virksomhedsbesøg og udstillinger. Disse
har stor betydning for arbejdet med vandforsyning til vore næsten 1500 medlemmer.
Vandværket i Hasmark by har ikke givet
anledning til store problemer i årets løb. Afslutningen med at lægge et nyt, tæt dæk over
rentvandsbeholderen blev afsluttet i 2009. Der
mangler dog fortsat en del forbedringer. Der
sker løbende tekniske forbedringer, som bl.a.
mindsker energiforbruget. Ændringer vil blive
iværksat efter en plan, som er lagt i samarbejde
med vor eksterne rådgiver. Vandværket skal
være up to date, ingen tvivl herom.
Der tages løbende vandprøver, som lægges
ud på hjemmesiden - www.ahsv.dk - Seneste
resultat er netop modtaget og har ikke givet
anledning til bemærkninger. På hjemmesiden
er mange andre relevante oplysninger f.eks. Regulativ for Vandforsyning i Nordfyns kommune,
som også er gældende for AHSV. Naturligvis

også Vedtægter for Andelsselskabet Hasmark
Strands Vandforsyning.
Som noget nyt har Nordfyns Kommune
besøgt vandværket og udøvet det tilsyn, man
faktisk har pligt til. Vandindvindingstilladelsen
vi har er gældende til 1.9. 2011, men forlænges måske, idet næsten alle vandindvindingstilladelser på Nordfyn skal fornyes i indeværende
eller næste år.
Den langvarige vinter gav problemer - for
såvel andelshavere som AHSV - med aflæsning af vandmålere. Frosten bandt og sneen
lå højt. Et godt råd er at aflæse sin vandmåler
om efteråret, når huset alligevel lukkes ned for
vinteren. Det er i det hele taget en meget god
ide jævnligt at kigge på måleren for at sikre sig
at tællerværket ikke bevæger sig, når alle haner
i huset er lukket. På den måde undgår man at
skulle betale for vand, der måske løber ud af en
utæthed i jorden eller forsvinder - fordi toilettet
løber. Der skal ikke meget til for at der tabes ret
store beløb. Prisen er jo nu i runde tal 40 kr pr.
m3 vand. AHSV`s andel heraf er under 5 kr !!
I beretningen sidste år blev nævnt, at der i
regnskabet for 2008 var anført et a conto tilslutningsbidrag fra en af vore andelshavere. 1.
rate blev betalt i 2008 og de resterende 2 rater
i 2009 under protest. Selve sagen kan selvsagt
ikke drøftes her på generalforsamlingen, men
det kan oplyses, at der ikke er sket afgørende
nyt i sagen, da vor andelshavers advokat har
stillet forskellige generelle spørgsmål til By - &
Landskabsstyrelsen – svaret afventes fortsat.
I løbet af 2009 er en del af de gamle målerbrønde planmæssigt udskiftet, hvis der var behov. Vandspildet i 2009 blev meget lille, hvilket
viser, at ledningsnettet fortsat bliver tættere og
tættere.
Samarbejdet med ”byen” om det fælles
Vandværk har også i det forløbne år været godt
– det betyder, at der ikke har været problemer
– heller ikke om vigtigheden af den resterende
del af renoveringen på selve Vandværket – formentlig i 2010 – 2011.
Et stort problem er de mange forskellige rør,
kabler og ledninger, der er nedgravet. Der findes regler (DS 475) som alle ledningsejere bør
følge, men da der er tale om en norm og ikke
en lov kan der opstå ganske store problemer.
Afstanden til andres ledninger bliver så lille, at
reparationer bliver endog meget vanskelige at
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udføre uden at andres rør, ledninger og kabler
bliver beskadiget. Der indgås mange forlig efter
skete skader, men egentlige domstolsafgørelser
eksisterer ikke. AHSV har ikke – endnu – haft
væsentlige problemer med andres overholdelse
af det man i fagsproget kalder respektafstand.
Hvert år modtager vi bladet HASMARK
STRAND med nyttige oplysninger. Bidrag, der
kan have almen interesse kan indsendes til
redaktøren Erling Struve. Deadline er tæt på:
inden pinse.
Til gavn for begge parter afholder AHSV og
Hasmark Strand Sommerhusforening hvert år
fællesmøde og drøfter sammenfaldende interesser til gavn for begge bestyrelser.
Inden beretningen blev overgivet til behandling blev udtalt en tak til bestyrelsen for et
stærkt og solidt arbejde og samarbejde om de
mange forskellige opgaver året igennem.
Beretningen blev godkendt uden debat.

lere man kan udskifte for kr. 800.000. Pris ca.
kr. 5.000 pr udskiftning. (150-160 stk. red.)
Regnskabet for I/S Hasmark Vandværk blev
forevist.
Regnskabet og budgetforslaget godkendt.

Pkt. 3
Regnskabet for 2009

Reg. revisor Mogens Stougaard, kritisk revisor
Jørgen Knold og revisorsuppleant Tage Andersen var på valg og blev genvalgt.

Enighed om også at behandle pkt. 4 - forslag til
budget - under dette punkt.
Kasserer John Barrett kommenterede og
fremlagde det ved indgangen udleverede regnskab og budget på overhead.
Årets indtægter kr. 894.122 og udgifterne
kr. 1.356.374. hvilket gav et underskud på
kr. 462.252.
Underskuddet skyldes bl.a. de øgede omkostninger ved udskiftningen af gamle målerbrønde og målere.
Der blev fra salen spurgt, hvor mange må-
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Pkt. 5
Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

Pkt. 6
Valg
Kasserer, John Barret var på valg og blev genvalgt.
Hans J. N. Andersen, Paul Kildemoes, og Villi
Skov var på valg og blev genvalgt.
Som bestyrelsessuppleant var Helge Madsen på
valg – blev genvalgt.

Pkt. 7
Evt.
Tage Andersen takkede for en god beretning og
forespurgte om den ikke kunne udsendes forinden generalforsamlingen – til brug for foreningernes generalforsamlinger.
Knud Mortensen fik af Villi Skov svar på sit
spørgsmål om stikprøvekontrol. Der er 3 måder
at kontrollere på. Ønskede svar på hvorfor
ingen i 2010.
Villi Skov besvarede dette indgående med
henvisning til de regler, der skal følges – og
bliver fulgt.
Forslag om evt. fremlæggelse af beretningen på
bordene til generalforsamlingen. Bestyrelsen
lovede at overveje de stillede forslag.
Formanden Allan Peterhänsel takkede dirigenten for god ledelse og meddelte at der afholdes
generalforsamling i HSS umiddelbart efter
denne generalforsamling.
Dirigent: Jørgen Frandsen			
Sekretær: Bente Mortensen
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HSS generalforsamling:

God dialog
med Nordfyns Kommune
Referat af generalforsamling i Næsbyhoved Skoven,
onsdag den 5. maj 2010
I fortsættelse af generalforsamlingen i AHSV
afholdtes generalforsamlingen i HSS.
Formanden Hans J. N. Andersen bød velkommen.

Pkt. 1
Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Hans J. N.
Andersen valg af Torben Knudsen, der blev
valgt.
Dirigenten konstaterede, at da generalforsamlingen i AHSV var lovligt indvarslet var
denne også lovligt indvarslet.

Pkt. 2
Fremlæggelse og godkendelse
af beretning
Formanden, Hans J. N. Andersen indledte
med en orientering om konstitueringen efter
sidste års generalforsamling. Mogens Kristensen ønskede at blive fritaget for hvervet pga.
hans hustrus svære sygdom, men heldigvis
ville han gerne fortsætte i bestyrelsen – der
er brug for hans kompetence, og en vis stabilitet i det fremtidige arbejde ønsker vi alle.
Hvad er der så opnået i det forgangne år?
Som besluttet på sidste års generalforsamling
gennemførte vi en prøvestrækning med OB
belægning på ca. 300 meter af Østre Strandvej.
Der er kommet mange positive tilkendegivelser fra beboerne ud for denne strækning.
Til gengæld har mange spurgt, hvornår det
bliver udført hos dem.
Som det udtrykkelig blev anført er der tale
om en prøvestrækning. Vi har haft optimale
testforhold. Våd forsommer og efterår med

megen regn. Vinter med kulde og sne som vi
sjældent ser i Danmark. Nu afventes forårets indvirkning på belægningen efter den
hårde frost. Det tegner godt. Belægningen
er selvfølgelig ikke vedligeholdelsesfri, men
vi mener det er det rette valg og arbejder
videre i den retning. Er der kun plusser? Nej
selvfølgelig ikke, der klages over, at der køres
for stærkt. Opfordringen lyder - sænk farten i
vores dejlige sommerhusområde.
Desværre er det en erfaring, det er os selv
- vi kommer for sent af sted og har for travlt
med at komme hjem. Gæster og strejfere
kører langsomt – de ser på huse.
Vi må i fællesskabets ånd kæmpe for at vi
får motiveret os selv, samt vore medtrafikanter til en væsentlig lavere hastighed.
Hastigheden kan evt. afhjælpes med fartdæmpende chikaner. Der har været arbejdet
med en model med svingbare bomme. Der
er afslag på dette fra såvel politi som Nordfyns kommune. Forsøget med OB belægningen har fået os til at afvente fremtiden for en
anden løsning. Hvis det bliver OB belægning
vil der ikke være brug for afskrabning og
bomme.
Grundet dette afslag har vi haft et møde
med Nordfyns kommune, hvor vi ønskede
at drøfte forskellige problemer. Der var nye
toner fra kommunen.
Fra Nordfyns kommune deltog; teknisk
direktør Henrik Boesen, ingeniør Mogens
Mandrup-Jensen og byggesagkyndig Kathrine
Yde Thomsen. Fra HSS deltog Villi Skov,
Bente Mortensen og jeg selv.
Vi drøftede affaldsordningen, afgiften til
genbrugspladsen. De tog pænt imod vore
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spørgsmål, men lovede os ikke nogen ændring.
”Perlens” område, evt. mageskifte med
Campingpladsen. Det fælles mål er at skabe
et mere attraktivt område for alle, såvel fastboende som turister.
Afvanding/dræning af området ved vendepladsen (Østerballevej). De har lovet at se på
problemet.
Der var selvfølgelig også en løs snak om
vejproblemerne og vedligeholdelsen, samt muligheden for fartdæmpende foranstaltninger.
Kommunen opfordrede os faktisk til at
udarbejde et oplæg til lokalplan. De ville gerne
være behjælpelig med dette, men de har ikke
de økonomiske ressourcer til det selv.
Jeg vil rose kommunen for den utrolig positive måde vi blev modtaget på. Det blev aftalt,
at vi ville tage emnerne op på denne generalforsamling og bede medlemmerne om deres
kommentarer og samt forslag.
Vi i bestyrelsen ser i dag meget større mulighed for et konstruktivt samarbejde med Nordfyns kommune.
En varig løsning på projektet med OB
belægning på hele strækningen er der arbejdet
med. Der er stadig strækninger, hvor der skal
etableres dræning inden belægningen kan
påføres. Investeringen vil beløbe sig til ca. 1.2
mio fordelt med ca. 800.00 kr. til belægningen
og de resterende 400.000 til forarbejdet,
Finansieringsmulighederne er undersøgt.
Det kræver at der er nogle, der hæfter for beløbet - en mulighed - for at f.eks. andelsforeningerne accepterer et bindende medlemskab
på 7 år.
Dette kan dog iflg. Danske Bank kræve,
at vedtægterne ændres således bestyrelserne
er bemyndiget som tegningsberettigede for
hæftelse af lånet.
Der arbejdes fortsat med projektet, men vær
tålmodig. Der skrabes selvfølgelig fortsat – også
med genopretning af bump - for at vurdere effekten.
Dræningsprojekter:
I den østlige del af Østre Strandvej gennemførte vi et projekt. Succesfuldt, ja måske når vi
får skabt noget mere pilhøjde på netop denne
strækning.
Grundejerne mod vandet efterlades med et
problem. Der er dog mulighed for – som på
Vestre Strandvej, hvor ejerne har mulighed for
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at tilslutte egne dræn til vore fælles drænrør.
Husk dog at dette arbejde skal udføres af vores
valgte entreprenør og tilsluttes gennem en
rensebrønd.
Generelt vil vi holde igen på udgifterne for
at være bedre rustet til et vejprojekt. Forhåbentlig i 2011.

Blåserne udlægges atter i år på 200 m linien.
Der er de senere år mistet en del blåsere bl.a.
på grund af slitage på tovværkssplejsninger mv.
Giv endelig et praj, hvis I ser en ”landet” blåser
og vi afhenter den.
Fællesmødet med foreningerne var godt.
Dette års møde er aftalt til 11. Juli kl.10.00
og det er atter på Valhalla, Campingpladsen.
Indbydelse følger.
Til slut en tak til den øvrige bestyrelse for
godt samarbejde og ikke mindst sammenhold.
Ved fælles hjælp kan vi mennesker nå langt.
Debat
Gitte Myrholt forespurgte om der er mulighed
for at ”skrabemanden” flytter skrab ind på
hendes grund så hun selv kan jævne. Tal evt.
med ”skrabemanden” så findes der sikkert en
løsning
Østre Strandvej 45 – beplantningen ved Løkkevængets baghaver generer meget – for biler,
der skal køre på Østre Strandvej. Hans J.N.
Andersen lovede, at brev vil blive afleveret til
ejerne således man igen kan køre forbi.
Beretningen blev herefter godkendt.
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Pkt. 3
Fremlæggelse og godkendelse af
revideret regnskab
Kasserer, Ole Skoldborg Larsen kommenterede det udleverede regnskab.
Indtægter kr. 136.648,- og udgifter kr
173.717,29 hvilket giver et underskud på årets
regnskab på kr. 37.068.66.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4
Indkomne forslag
Der var til generalforsamlingen indkommet
forslag fra Christian Birkenfeldt, Vestre Strandvej 33, vedrørende evt. opkrævning af bidrag til
vejenes vedligeholdelse gennem kommunen.
Christian Birkenfeldt begrundede sit forslag,
idet han mener vi alle skal være med til at
betale for Østre- og Vestre Strandvejs vedligeholdelse, idet disse er adgangsveje for hovedparten af medlemmerne og de der ikke er med
til at betale er ”nassere”.
Hans J. N. Andersen bad om en stor tilslutning hertil. Beløbet vil være ca. kr. 1200 pr.
medlem.
Det blev godkendt, at der arbejdes videre
hermed. Ingen stemte imod.

Pkt. 5
Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt forslag om kontingent og
vejvedligeholdelseskontingent.
Ole Skjoldborg Larsen forelagde det omdelte
budget og kommenterede de enkelte poster.
Tage Andersen forespurgte om alle de tilstedeværende også havde ret til at være her.
Det blev bekræftet.
Paul Kildemoes, Østre Strandvej foreslog en
kontingentforhøjelse til kr. 25.00.
Budgettet blev godkendt, hvorefter kontingent,
blåserbidrag og vejbidrag forblev uændret.
Kildemoes’ forslag om kontingentforhøjelse var
der tilslutnng til og bestyrelsen ville arbejde
videre med det og forelægge det på generalforsamlingen i 2011.

Pkt. 6
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Hans J. N. Andersen og Villi Skov var på valg
og blev genvalgt.
Bente Mortensen ønskede ikke genvalg. I
stedet blev Brian P. Larsen foreslået og valgt.

Pkt. 7
Valg af suppleant
Niels Jørgen Naundrup- Jensen ønskede ikke
genvalg. I stedet blev Gunnar L. Holm foreslået
og valgt.

Pkt. 8
Valg af 2 revisorer
Allan Peterhänsel og John Barrett var på valg og
blev genvalgt.

Pkt. 9
Valg af revisorsuppleant
Tage Andersen var på valg og blev genvalgt.

Pkt. 10
Eventuelt
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen
for god ro og orden og ønskede alle en god
sommer.
Dirigent: Torben Knudsen			
Referent: Bente Mortensen

HSS bestyrelse 2010
Hans J. N. Andersen, formand
Højvang 259, 5270 Odense N
Tlf. 26 27 66 01
Strandadresse: Østre Strandvej 90
Mail: irenehans@cool.dk
Villi Nielsen Skov, næstformand
Strandvejen 8, 5450 Otterup
Strandadresse: Løkkevænget 5
Mail: villi.s@jubiimail.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
Brian P. Larsen, sekretær
Tlf. 65 97 37 07/Mobil 50 87 37 07
Strandadresse: Østre Strandvej 281
Mail: brian@newtec.dk
Mogens Kristensen, best.medlem
Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV
Tlf. 66 14 81 31/Mobil 24 27 57 30
Strandadr.: Østre Strandvej 52
Mail: anmodan@kristensen.mail.dk
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Fakta om Hasmark Strand:

Hjemsted for ‘‘Jydebo’’
Fortalt af Johannes Sterobo
Baggrunden for denne stil/dette projekt, var
at vi skulle forestille os, at vi ﬁk en turist
på besøg fra et andet land, og at vi så skulle
vise denne person nogle steder her på Fyn
som betød meget for os. Jeg valgte så min
mormor og morfars hus i Hasmark, som et
af disse steder. Jeg skrev det i 8. klasse og
var vel nok 14 år gammel.
Hasmark er en lille by placeret på Nordfyn,
7 km nord for Otterup. Byen lægger navn til
en lang strand på Nordfyn, nemlig Hasmark
Strand.
Hasmark Strand ligger placeret mellem
Jørgensø Strand mod vest og Enebærodde
mod øst. Langs hele stranden ligger mange
sommerhuse.
Hasmark Strand ligger ikke mere end 2025 minutters kørsel fra Odense.
Stranden er hjemsted for en stor campingplads med kiosk, badeland og restaurant.
Det er her diverse små-indkøb bliver gjort af
beboerne i sommerhusområdet, da denne
kiosk er den eneste i området. Omkring
campingpladsen ligger også en meget flot og
speciel minigolfbane, som skiller sig ud fra
traditionelle minigolfbaner pga. dens unikke
design, som bl.a. lægger vægt på danske
seværdigheder og stoltheder, som f.eks. Storebæltsbroen, Lindøværftet og Runde Tårn.
Området ved campingpladsen huser også et
lille ishus, som ligger ud til stranden.

‘‘Jydebo’’
‘‘Jydebo’’ er navnet på vores meget lille, men
charmerende sommerhus som befinder sig
i 1. række på Hasmark Strand. Huset blev
bygget af min oldefar i år 1935 og er senere
gået i arv til hans datter (min mormor) Lissi
Andersen og hendes mand Bent Orla Andersen.
Da min oldefar byggede det lille sommerhus, på blot 38 kvadratmeter, cyklede han
selv materialerne ud til Hasmark Strand, inde
fra Odense, en tur på ca. 28 km!
Huset blev senere døbt ‘‘Jydebo’’, og er
nu blevet hjemsted for hygge og gode stunder for min familie og mig. Min familie får
tit lov til at låne sommerhuset, faktisk må vi
bare tage derned, når vi har lyst såfremt det
ikke bliver brugt af andre (f.eks. min mors
bror). Selvom huset skulle være i brug, plejer
alle altså at være velkomne i det lille hus på
Hasmark Strand.
Huset er indrettet med køkken, stue og
delvist soveværelse i et rum med vinduer ud
til havet. I dette rum har vi en slå-ud sofa,
som er sofa om dagen, og dobbeltseng om
natten. Skal man på toilettet er man nødt
til at gå udenfor for at komme ned til den
anden del af huse som ligger nedenunder.
Her befinder toilettet sig, samt et rum med
en køjeseng og en lille gang med skabe til
opbevaring af diverse ting og sager.

9

10

HASMARK STRAND

Stranden og Diget
Selve stranden er delvist sand og sten. Ude i
vandet er de første 5-6 meter stenfyldt bund,
men derefter bliver det glat sandbund, som gør
vandet ideelt at bade i. Mine brødre og jeg har
tit meget sjov med at bade ude i vandet.
Hver 100-150 meter bliver stranden opdelt
af en lang række af stablede kampesten, som
starter oppe på stranden og slutter nogle meter
ude i vandet, alt afhængig af flod og ebbe.
Jeg kender ikke formålet med disse kampesten. Det sjove ved stenene er, at hvis du
sidder ude på dem, kan der på den ene side
af dig være en halv meter dybt vand, og på
den anden side kan der være 2-3 meter ud til
vandkanten. Altså selvom stenene kun ligger i
ca. 2 meters bredde kan der godt være kæmpe
forskel på vandstanden på de forskellige sider.
Om vinteren kan vandet godt komme meget
langt op mod sommerhusene, især under kraftig vind. Derfor bliver sommerhusene adskilt fra
stranden af en græsskråning. Skråningen starter
med en ca. 1 meter høj lodret betonvæg til at
holde det værste vand væk. Hvis vandet skulle
nå op over denne betonvæg, er skråningen der
til at ‘‘tage resten’’.
Længere henne ad stranden er man begyndt
at bygge græsskråningen om til en skråning af
store sten lagt oven på hinanden, så det faktisk
kun er et meget lille stykke af stranden, der
stadigvæk har den originale græsskråning.
Jeg kan personligt bedst lide græsskråningen, fordi man kan lege på den og spille bold.

Lige efter græsskråningen kommer der
et lille ca. 1 meter bredt dige. Her kan man
gå lange ture og nyde udsigten over vandet,
hvilket jeg synes er rigtig hyggeligt. Jeg går ofte
lange ture med min mormor, når vi er i sommerhus sammen. Det er forbudt at cykle på
diget pga. eventuelle legende børn.
Sommerhusene ligger lige på den anden
side af diget.

Betydning for mig
Mit sommerhus har stor betydning for mig,
fordi det er et rigtig hyggeligt sted, hvor min
familie og jeg kan slappe af. Jeg elsker at være
i sommerhus med min familie, men også med
mine bedsteforældre. Hver sommerferie er jeg
i sommerhus med min mormor i nogle dage,
hvor vi altid har det rigtig hyggeligt, uanset
vejret.
Jeg har ofte venner med i vores sommerhus, og vi sover som regel i telt i haven, fordi
der ikke er plads indenfor, hvilket jeg synes er
rigtig hyggeligt og sjovt, fordi vi ligger og snakker til langt ud på natten. Tit er sommerhuset
også hjemsted for fødselsdagsfester hvor hele
familien kommer. Det er noget af det sjoveste
dernede, når fætre og kusiner kommer og vi
bader og har det sjovt sammen.
Sommerhuset er blevet bygget af et familiemedlem, og har kun været beboet af familiemedlemmer, og det gør også, at det hele
dernede virker meget mere personligt for min
familie og mig. Det her sommerhus er et godt
bevis på, at et sommerhus ikke behøver være
stort og luksuriøst for at være hyggeligt!
Se ﬂere ﬂotte foto til artiklen
på side 12 og 13.

HASMARK STRAND

11

ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

Takstblad 2010
1. Tilslutningsbidrag:
1.1 Bidrag til hovedanlæg
kr. 4.800,00
1.2 Bidrag til forsyningsledninger
kr. 12.050,00
1.3 Bidrag til stikledninger
kr. 9.950,00
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 summen 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
2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter
2.3 Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter

kr. 365,00
kr. 4,80
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.
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
AHSV foretager aflæsningen
4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte)
4.5 Gebyr for aflæsning (forhåndsaftale med AHSV)
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 2010.

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

ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

Årsrapport 2009

Vores sofa, som fungerer
som seng om natten.
Læs historien
på side 10 og 11.

Diget hvor man
kan gå lange ture
og nyde udsigten
til vandet.

Minigolfbane inspireret
af Storebæltsbroen.

Sidste hul på minigolfbanen, hvor man skal
slå bolden op gennem
et rør og ned gennem
taget, hvor den lander
i en spand med bolde
som senere bliver udleveret til nye spillere.

Vores sommerhus
‘Jydebo’.
Læs histoerien
på side 10 og 11.
En ‘‘sand-ø’’ude i vandet, som
kommer når det er ebbe.
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Red.

Reglerne for jetski og vandscootere
Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v.
I medfør af § 29, stk. 1, jf. § 72 § 87, stk.4, og § 89, stk.
3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.
884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af
24. juni 2005 fastsættes:
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter sejlads med vandscootere,
luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af
tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet.
§ 2. Sejlads med vandscootere m.v. på søterritoriet er
forbudt.
Stk. 2. Sejlads kan dog ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelserne. Kommunalbestyrelserne kan meddele
tilladelse efter forhandling med Søfartsstyrelsen samt de
lokale myndigheder, herunder fiskeriinspektoraterne.
Det var lovens ord og hertil er at tilføje:
Definitionen på vandscootere er, at de er konstrueret til
at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet. En robåd/motorbåd mv. står eller sidder man i.

Strandens
nærmeste
autoværksted!
Otterup Kirke





Autoværksted
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ej
dv

e
Nørregad

En helt anden ting er det forsikringsmæssige. Jeg synes,
at du skal kontakte et forsikringsselskab og høre, om en
vandscooterførers ansvarsforsikring dækker, hvis pgl.
sejler ind i en person/båd med skade til følge.
Fyns Politi

Ørritslevgade 35

Bakkevej
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tra

S

Sejlads er forbudt jf. § 2; men sejlads kan dog ske efter
tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er ikke givet
tilladelse nogen steder på Fyn.

Falck

Willy Jørgensen
Autoværksted

Ørritslevgade 35 . 5450
Otterup
Telf. 64 82 18 03
www.wj-auto.dk
GODKENDT OMSYNSVÆ

RKSTED
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Åbningstider på
Otterup Bibliotek
Søndergade 2, Otterup
Man./Tirs. 14-17
Ons.
10-17
Tors.
14-17
Fre.
14-17
Lør
10-13

Vandkvalitet

Du kan læse og
downloade den
seneste vandanalyserapport
med alle relevante målinger
på www.ahsv.dk

Genbrugsstationen i Otterup
Genbrugsstation på Ørkebyvej
står klar til at modtage dit
affald. For at du ikke skal køre
forgæves bringer vi her åbningstiderne:
Fra 1. april til 31. oktober er
dagligt åbent fra kl. 10-17,
lø-sø 9-16, mandag lukket.
I tiden 1. okt. 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 flasker og papir/aviser ved
toiletbygningen på Odensevej,
på den gamle busvendeplads
ved Østerballevej og i div. parker.

Lægevagten
Tlf. 70 11 07 07
er
Akutte sprængning
t
te
et
sn
på ledning
Tlf. 66 18 25 54

Dagrenovationen
Renovationsssækkene er opsat
og tømmes ugentligt. Sækkene
hentes for sidste gang 30. sept.
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.
AHSV
Vandforbruget år for år:
År
1985
1986
1987
1988
1989
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Modtaget
kbm
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
55.601
56.931
53.974
54.904

Solgt
kbm

Diff.
kbm

40.127 18.178
36.905 20.283
38.025 4.892
36.636 2.970
36.973 5.477
38.824 5.604
37.369 7.309
39.860 11.526
44.433 7.854
50.844
-269
44.409 2.943
52.692 2.909
53.222 3.709
49.936 4.038
54.586
318

Diff.
i%

31,18
35,47
11,40
7,50
12,90
12,61
16,36
22,43
15,02
-0,53
6,22
5,23
6,51
7,48
0,58
Red.

Find ﬂere oplysninger om vandforbrug og
vandkvalitet på www.ahsv.dk

Tak til afg. bestyrelsesmedlemmer i HSS

Niels Jørgen
Ja du har også truffet valget at forlade vores
bestyrelse, godt nok som suppleant, men i det
daglige kender vi ikke forskellen. Du har altid
deltaget aktivt i vores møde og kommet med
mange gode input.
Sommerhuset er sat til salg, som du siger I vil
prøve nye græsgange.
Også en stor tak til dig for en god indsats i
årene.
Venlig hilsen | Bestyrelsen | Hans

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
Højvang 259, 5270 Odense N
Tlf. 26 27 66 01
Strandadresse: Østre Strandvej 90
Mail: irenehans@cool.dk
John Barrett, kasserer
Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M
Tlf. 40 36 54 76
Strandadresse: Østre Strandvej 88
Mail: dorrit11@mail.dk
Bente Mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
Tlf. 29 46 43 47
Strandadresse: Øksemosevej 5
Mail: bentemortensen@mail.dk
Paul Kildemoes
Annelisevænget 4, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 17 17
Strandadresse: Østre Strandvej 66
Mail: kildemoes@nalnet.dk
Villi Nielsen Skov
Strandvejen 8, 5450 Otterup
Strandadresse: Løkkevænget 5
Mail: villi.s@jubii.dk
Erling Struve
Åløkkehaven 33, 5000 Odense C
Tlf. 40 33 19 51
Strandadresse: Østre Strandvej 76
Mail: struve33@gmail.com

På www.ahsv.dk - kan du læse om bl.a.
kommende arrangementer, vandkvalitet
og tidl. årgange af Hasmark Strand.
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Kære Bente
Ja du har truffet en beslutning, vi har forsøgt
ja jeg vil sige nærmest på knæ om du ikke
kunne blive lidt endnu.
For mig har du igennem de mange år været
en fantastisk støtte.
Du har altid haft struktur på dit arbejde og
referater og indkaldelser er kommet punktligt.
Aldrig sagt nej ikke tid men pligtigt påtaget
dig arbejdet. Du har gode kontakter ind i
kommunen, så du har alt i alt været et stort
aktiv for vores forening. Der skal lyde en stor
tak for din mangeårige indsats.
Venlig hilsen | Bestyrelsen | Hans

AHSVs bestyrelse 2010

