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AHSV
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Selvaflæsningskort udsendes i december - målerne aflæses pr. 31/12. Som noget nyt vil der fra i år 
være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet.
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Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms. Ved manglende ret-
tidig indsendelse af aflæsning, pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at 
aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug.
Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Fyns Vandværks- & Ledningsservice 
ApS, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.

Vi udfører regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter, udsendelse af selvaflæsningskort, reparation 
af ledningsbrud m.m. for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.

FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS
Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 94 25 81

www.fvls.dk · 65942581@mail.dk
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Generalforsamlingen 11. maj 2011  
i Restaurant Næsbyhoved Skov 
En velbesøgt generalforsamling med 57 stemmeberettigede deltagere 

Formanden Allan Peterhänsel bød 
velkommen til de mødte og gik 
herefter over til dagsordenen for 
generalforsamlingen.

Pkt. 1
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Aage Mehlbye -  blev valgt.

Aage Mehlbye takkede for valget og kon-
staterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse 
med vedtægternes krav og derfor lovlig.

Pkt. 2
Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Al-
lan Peterhänsel.

Allan Peterhänsel kom i beretningen ind på 
følgende:

 Vandværket 
AHSV er, som de fleste er bekendt med, med
ejere af Hasmark Vandværk. Samarbejdet er 
fint, beslutninger træffes i enighed og driften 
kører, som vi kan ønske. Der har dog været 
problemer, som vi har været meget optaget af, 
– især i den sidste tid.

Renoveringen af Vandværket blev lagt fast 
ud fra forslag fra vor eksterne konsulent, og 
der blev lagt en  tidsplan. Der skulle være 

nye, energibesparende pumper med krav om, 
at pumperne også kunne starte op efter stop i 
elforsyningen. 

Pumpefirmaet FLYGT blev valgt. Billigst og 
bedst til denne opgave. Det har dog vist sig, 
at der har været uforudsete stop. Det må ikke 
kunne ske, og firmaet får ikke lov til at aflevere 
arbejdet før alt er i orden.

Renoveringen af Vandværket skal fortsættes, 
bl.a. renovering af systemet, der filtrerer vandet.

Som nævnt sidste år, var det planen, at 
vandindvindingsretten skulle fornyes i 2011. 
Dette er imidlertid udsat fra kommunens side - 
mindst 1 år, nok mest sandsynligt i 2 år.

Sikkerhedszonen omkring boringer kan for-
ventes udvidet i en ikke fjern fremtid.
 
Vagttelefon
Skulle der opstå problemer, er det bedst at 
have AHSV’s vagttelefonnummer ved hånden – 
kontakt evt. de omkringboende for at høre, om 
også de har problemer.

Hvis sommerhuset udlejes er det en god ide 
med besked om hvad lejer bør gøre, ligesom 
det er en god hjælp at have sidste nummer af 
vores blad HASMARK STRAND liggende.

Beredskabsplan
Kommunen har i lang tid arbejdet med NORD-
FYNS KOMMUNES BEREDSKABSPLAN.
Arbejdet har været udlagt til et konsulentfirma, 
men pga af besparelser er det nu kommunens 
forvaltning, der har udarbejdet forslag, som 
VANDRÅD NORDFYN nu ser på. AHSV har 
dog for længst udarbejdet egen plan.Formanden aflægger beretning
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Foreninger
AHSV er medlem af Foreningen af Vandværker 
i Danmark (FVD) herunder FVDFYN og også 
af Vandråd Nordfyn.

Mange Vandværker har den opfattelse, at 
omkostningerne ved de mange vandprøver – 
såvel af råvand, som af det færdige drikkevand 
– har været for store. På denne baggrund er der 
skiftet til andet prøveudtagningsfirma. Prøve
resultater bliver som vanligt lagt ud på hjem-
mesiden ligesom de tilgår myndighederne.

Vandspild giver  
uhyrlige ekstraregninger
Der har de sidste år været strenge vintre med 
store problemer for vandinstallationerne, sam-
tidig har det været vanskeligt for andelshaverne  
at foretage måleraflæsning.

Muligheden for at rykke tidspunktet for 
måleraflæsninger er måske nu til stede. Hvis 
det godkendes af myndighederne - ændres 
tidspunktet til slutningen af oktober, allerede 
for indeværende år. 

Den totale vandmængde, som indberettes 
af andelshaverne, og den vandmængde AHSV 
har modtaget fra Vandværket gav meget store 
problemer, som der fortsat arbejdes med. Kort 
sagt: et uforklarligt stort vandspild.

Ved kontroller blev det konstateret, at der 
var forbrugere, der havde tilsluttet sig, men ikke 
meddelt det til os. De har fået efterregninger og 
betalt, hvad de skyldte AHSV.

Mange andelshavere har formentlig gen-
nem flere år ikke aflæst vandmålere, men blot 
skrevet det forventede vandforbrug, der stod 
på aflæsningskortet. Ved manuel gennemgang 
af samtlige aflæsningskort har det vist sig, at 
mange har haft et forbrug, som har været stort 
pga lækager og brud.  Det er meget vigtigt, 
at der lukkes for vandet om vinteren – også 
selvom man har et nyt hus!

Til advarsel kan det nævnes, at betalin-
gen til AHSV og Staten er godt 11 kr. pr. m3. 
Vandafledningsafgift er 28 kr pr. m3 i alt ca. 40 
kr. pr. m3. Det er derfor meget vigtigt, at man 
kontrollerer flere gange årligt, at målerens lille 
hjul ikke bevæger sig, når der er lukket for alle 
installationer.

Mange årsager til vandspild er fundet, men 
der ledes stadig. Vi er overbevist om, at der er 
noget mere som vi ikke har fundet endnu.

Nye målerbrønde
Arbejdet hermed fortsætter – dog kun når der 
ikke er så mange i sommerhusene. Fornyelsen 
af den manglende del af hovedledningen ud-
skydes. Der har ikke været aktuelle problemer.

Ny forretningsfører.
Efter mange års samarbejde med forretnings-
fører Erik Aalund skiftes forretningsfører pr. 1. 
juli 2011. Erik Aalund kan af helbredsmæssige 
grunde ikke varetage opgaverne mere.

Ny forretningsfører bliver Fyns Vandværks- 
& Ledningsservice.

Muligheden for flere måder til indberetning 
af aflæsningstal forventes. Der vil blive oriente-
ret herom på selvaflæsningskortet.

Retssag
Tidligere år er det nævnt, at en andelshaver 
har sagsøgt AHSV. Tilslutningsbidrag er betalt 
under protest. Der er intet nyt i sagen. Der er af 
modparten stillet fornyede spørgsmål til By- og 
Landskabsstyrelsen. Derfor afventes stadig.

Afslutning
Samarbejdet i bestyrelsen er meget fint. Team
ånden viser sig, når problemer opstår. Alle går 
på med krum hals for at finde gode løsninger.

En tak til alle, både samarbejdspartnere 
– ikke mindst Hasmark Strand Sommerhus-
forening, bestyrelse og suppleanter for året der 
er gået.

Vi siger i år farvel til Bente Mortensen, der 
har siddet i bestyrelsen siden 1997 som sekre-
tær. Ligeledes siges farvel til suppleant Torben 
Knudsen efter en meget aktiv indsats gennem 
6 år.

Kasseren forelægger regnskabet
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Allan Peterhänsel takkede begge for deres 
store arbejde. Begge fik overrakt en meget for-
tjent vinhilsen fra foreningen. 

Beretningen blev herefter overladt til drøf-
telse og beslutning.

Efterfølgende debat.
Knud Mortensen, C. Syrak Larsens vej 9, med-
delte, at beredskabsplan kan ses på KVO og må 
benyttes.

Parly Dupont, Bag Diget 2, og Arne Rasmus-
sen, Vibevænget oplyste, at der har været en 
meget dårlig aflevering ved udskiftningen af 
målerbrønde.

Det blev oplyst, at Nordfyns Kommune i 
særlige tilfælde kan se bort fra opkrævning af 
vandafledningsafgiften.

Formanden, Allan Peterhänsel, besvarede og 
kommenterede.  

Beretningen blev herefter godkendt.

Pkt. 3
Regnskabet for 2010
Kasserer John Barrett meddelte, at regnskabet 
var udleveret ved indgangen.

Gennemgik herefter de enkelte poster, der 
blev vist på overhead. 

Årsregnskabet viste et - budgetmæssigt 
forventet - resultat på minus kr. 752.962, ak-
tiver med kr. 4.168.096 og egenkapital på kr. 
3.976.601.

Regnskabet godkendt.
Udgifterne for I/S Hasmark Vandværk havde 

været kr. 239.201. Heraf AHSV’s andel for 
58.290 m3 af de producerede 81.210 m3 vand 
kr. 171.762. 

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 5
Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.

Pkt. 6 – Valg
Allan Peterhänsel på valg - genvalgt.
Erling Struve på valg - genvalgt.

Bente Mortensen på valg, ønskede ikke gen-
valg. I stedet foreslog bestyrelsen Jutta Tybjerg, 
Niels Eriksens Vej 1, valgt

Valg af suppleant. Torben Knudsen på valg, 
ønskede ikke genvalg.  I stedet foreslog besty-
relsen Arne Hansen, Rørmosevej 17, valgt.

Reg. Revisor Mogens Stougaard på valg - 
genvalgt. Kritisk revisor Preben Rosendal på 
valg, genvalgt. Revisorsuppleant Alex Eriksen 
på valg, genvalgt.

Pkt. 7
Eventuelt
Knud Mortensen, C. Syrak Larsens Vej 9, 
forespurgte om taksterne skulle tillægges. 
moms – det blev bekræftet.

Lars Nørgaard, Kollundsvej 12, mente det 
burde fremgå af indkaldelsen, hvem der var på 
valg og ikke ønskede genvalg.

Poul Pedersen, Knylevej 1, forespurgte om 
hvornår alle målerbrønde er udskiftet.

Villy Skov fra bestyrelsen oplyste, at det 
tager sin tid. Det skal gøres hen ad vejen. 
Udskiftningen af de resterende målerbrønde vil 
koste ca. 5 mio. Så mange penge har vi ikke på 
nuværende tidspunkt. 

Flemming Andreasen, Kollundsvej 8, med-
delte, at det er meget svært at løfte låget af, evt. 
nøgle hertil.

Det er en meget dyr foranstaltning med 
nøgle. Bestyrelsen undersøger sagen.

Afslutningsvis bød formanden Allan Peterhansel 
velkommen til det nye bestyrelsesmedlem og 
bestyrelsessuppleanten og meddelte at sup-
pleanter er velkomne til bestyrelsesmøderne og 
takkede dirigenten for veludført arbejde.

Dirigent:   Aage Mehlbye   
Sekretær:  Bente Mortensen 

Efter generalforsamlingens afslutning blev der 
afholdt en pause inden der blev gået over til 
den efterfølgende generalforsamling i Hasmark 
Strand Sommerhusforening.

Nyvalgt sekretær Jutta Tybjerg 
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HSS generalforsamling:

Beretning 2011 

I fortsættelse af generalforsamlingen i AHSV 
afholdtes generalforsamlingen i HSS.  
Formanden Hans J. N. Andersen bød vel-
kommen. 

Pkt. 1
Valg af dirigent

Formanden Hans N. Andersen bød vel-
kommen og foreslog på bestyrelsens vegne 
Torben Knudsen som dirigent.  
Torben blev valgt og gav straks ordet til 
formanden.

Pkt. 2
Fremlæggelse og godkendelse  
af  beretning
Ja endnu et spændende år er gået i vores 
sommerhusforening.

Efter vores sidste generalforsamling, kon-
stituerede bestyrelsen sig. 
Formand  Hans Nylandsted Andersen
Næstformand  Villi Skov
Kasserer  Ole Skjoldborg Larsen
Sekretær  Brian Larsen
Medlem  Mogens Kristensen
Suppleant Gunnar Lykke Holm

Hvad har vi så nået  i det forgangne år? 
Vi har arbejdet på følgende områder.
• Ny belægning på hovedfærdselsåre
• Renovering af nuværende veje
• Vejspærring Østre Strandvej
• Drænprojekt
• Blåsere
• Klapning
•  Opnå sammenhold i området 
• Fællesmøder.

Nyt vejprojekt:
Som besluttet på sidste års generalforsam-

ling, har vi arbejdet videre med løsningen: 
en OB belægning på Vestre og Østre Strand-
vej.

Vi har også i året 2010 fået mange posi-
tive tilkendegivelser fra beboere på prøve-
strækningen.

Da vi udførte belægningen, gjorde vi op-
mærksom på, at det var en prøvestrækning, 
og at vi ville afvente vejrligets indvirkning på 
belægningen.

Vi må indrømme, vi har haft optimale 
testforhold.

Vi har haft en våd og sidst en tør forsom-
mer og efterår med masser af regn. Vintrene 
har været med voldsom kulde og sne, som vi 
sjældent ser i Danmark.

Vi i bestyrelsen er enige om, at belæg-
ningen til fulde lever op til det forventede. 
Selvfølgelig har vi ikke skabt en vedligehol-
delsesfri belægning, men vi mener det er 
det rette valg og har arbejdet videre i denne 
retning. 

Vi har arbejdet intens over efteråret med 
at få opbakning til vores nye projekt.

Først med et opfølgningsmøde i septem-
ber, med samtlige andelsforeninger i områ-
det, om de kunne tilslutte sig vores projekt.

Som det blev nævnt af flere, kan den 
enkelte bestyrelse ikke sige ok til dette uden 
en generalforsamlingsbeslutning. Derfor blev 
der sat en dato den 1. april 2011, hvor der 
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gerne skulle være accept fra de enkelte forenin-
ger.

Da der har været tvivl om datoen, samt 
entreprenørernes oplysninger om at arbejdet 
bør udføres i august grundet lav overflade-
vandsniveau, har vi forlænget fristen til medio 
juli måned.

Jeg kan oplyse, at vi har fået positiv accept 
fra tre store foreninger, og accept under visse 
krav fra en fjerde forening. 

Vedrørende Hofmansgave har vi opnået en 
positiv tilkendegivelse for projektet. Det er dej-
ligt, at en så stor bidragsyder (ca. 109 andele) 
er med på positivlisten, tak for dette.  

Vi har fået opbakning fra Vandcenter Syd 
(Nordfyns Kommune) til at deltage i hævning 
af vores kloakbrønde i forbindelse med belæg-
ningen.

Vedrørende de private grundejere:
Vi har nu forsøgt os med tre breve til de private 
grundejere, ca. 250 der bør bidrage. Vi har 
særdeles positiv respons fra ca. 100 og negativ 
respons fra 5.

Vi forventer opbakning fra de fleste, når vi 
går i gang med vores rykkerkampagne.

Nogle mennesker har det således, at de ikke 
selv går til truget, men skal trækkes derhen.

Vedrørende vores vejprojekt, må jeg sige, at 
jeg for 2-3 måneder siden var nede ”i et hul”. 
Men nu, hvor sommeren står for døren og stø-
vet har plaget os alle Påsken over, er jeg igen 
optimist.

Så lad os nu een gang for alle få løst dette 
problem. 

Som I måske også har erfaret fik vi hjælp til 
yderligere medieopmærksomhed om vores vej-
projekt fra Fyens Stiftstidende ved Klaus Wind, 
som vi har haft et fortrinligt samarbejde med.

Skrabning:
Vi vil selvfølgelig også i år fortsat sørge for 
skrabning. Vi vil prøve at genoprette nogle af 
vore bump for at vurdere effekten. 

Vi vil fortsat forsøge at skabe pilhøjde eller 
ensrettet fald ved skrabning.

Dette giver selvfølgelig nogle gener for 
nogle sommerhusejere. Dette beklager vi, men 
hellere nogle høje kanter med pytter end dybe 
huller midt på vejen.  
 

Vejspærring:
Vi har også i året brugt en del ressourcer på at 
få etableret en spærring af Østre Strandvej. 

Vi har haft et meget tæt samarbejde med 
Nordfyns kommune, som bakker op om pro-
jektet.

Vi har også fra Hofmansgave fået en positiv 
tilkendegivelse om at lægge jord til vendeplad-
sen.

Men pt. har vi fået afslag fra politiet.
Kommunen og vi har i fællesskab formuleret 

en klage til Rigspolitiet. Da begge parter mener 
afslaget er ekstremt dårligt begrundet.

Vi har også haft kontakt med nærpolitiet i 
Otterup for at se, om vi derigennem kan finde 
en åbning. 

Sagen ligger pt. til behandling ved Rigspoli-
tiet.

Drænprojekter: 
Vi gennemførte i foråret 2010 endnu et dræ-
ningsprojekt, på midten af Østre Strandvej 59
61. Vi havde et mindre område med ekstreme 
vandmængder.

Det var ikke for at please formanden for 
AHSV, som vi er blevet drillet lidt med, at vi 
også drænede ud for nr. 41. 

Vi må erkende, at de sommerhusejere på 
Østre og Vestre Strandvej der har grunde her, 
står med et uløst problem. Men de kan tilslutte 
egne dræn til vores fælles drænrør mod landsi-
den (syd).

Husk dette skal blot udføres af vores valgte 
entreprenør og tilsluttes gennem en rense-
brønd.

Vi vil i 2011 ikke udføre yderligere dræn 
uden hovedprojektets igangsættelse, og gene-
relt vil vi holde igen på udgifterne for at være 
bedre rustet til vejprojektet, forhåbentlig i 
august måned.

Blåsere:
Vi nærmer os igen tiden for udsætning af vores 
blåsere på 200 meter linien.

Sommerhusejere samt de, der sejler i speed-
båd, har stor glæde af denne markering, Støj-
niveauet på terrassen er begrænset og badning 
kan forgå forsvarligt.

Bådejeren har en tydelig markering for, hvor 
han skal være for at hans sejlads er acceptabel. 

 



HASMARK STRAND8

Vi har i de senere år mistet nogle af vores 
blåsere på grund af tovværksløsning og sjækler, 
der blev slidt. Vi har reddet nogle, da nogle 
af beboerne har meldt ind til os, hvor de var 
drevet op. Giv os endelig en melding, hvis I ser 
en landet blåse, og vi afhenter den.

Jeg vil dog igen appellere til jer. Husk at 
påtale over for jeres børn og andre unge men-
nesker, hvilket fantastisk redskab de har fået lov 
til at fornøje sig med på vandet, men gør dem 
også opmærksom på, hvilken dræbermaskine 
det kan være, hvis de betjenes forkert. 

Jeg vil også appellere til altid at bære red-
ningsvest, når man sejler. Også på den smukke 
solskinsdag. Ofte er man ikke den atlet man 
tror, og vandet er altid for koldt.  

Klapning:
I efteråret arbejdede vi sammen med foreninger 
på Fyns Hoved samt Nordfyns strandområde 
om indsigelser mod de nu igangsatte klapnin-
ger af materiale fra uddybning af Odense Kanal 

Desværre blev konklusionen, at vi ikke var 
klageberettigede. Begrundelsen mener vi er 
tynd. Men lov er lov.

Vi mente, det kunne gå ud over fiskebestan-
den med den megen plumren i vandet. Men vi 
må jo sige, det er år siden, vi har haft så flotte 
fladfisk i området (red. henleder opmærksom-
heden på forsidens øverste foto, som viser 
hvordan resultatet af klapning ser ud fra luften. 
Foto: Villi Skov).

Fællesmøde:
Som sædvane havde vi et rigtig godt møde i Re-
stauranten på campingpladsen, og senere igen 
i september. For os i bestyrelsen er det utroligt 
vigtigt at få denne dialog 
med alle de øvrige foreninger 
i området.

Vi har for i år fastsat da-
toen til den 3. juli kl. 10.00, 
og igen har campingpladsen 
været behjælpelig med et 
lokale.  Der vil selvfølgelig 
komme en skriftlig indby-
delse.

Jeg vil slutte min beret-
ning med endnu engang at 
appellere til opbakning om 
vores vejprojekt, lad nu ikke 

skeptikerne og sofaen være vinder. Men gå 
aktivt ind i dialogen i området.

Jeg kan da sige, at dette vil være mit sidste 
forsøg på en varig løsning. Jeg har i samarbejde 
med bestyrelserne nu brugt femten år af min 
fritid på at kæmpe for bedre trafikale forhold i 
Hasmark, og jeg føler, at det har været op ad 
bakke. Derfor vil jeg mene, der skal nye kræfter 
til, hvis dette ikke lykkes i år.

Jeg vil takke den øvrige bestyrelse, samt 
øvrige aktive bidragsydere, der har gjort en stor 
indsats for området i 2010.

Hans J.N. Andersen, formand

Debat: 
Spørgsmål fra Christian Birkenfeldt (Vestre 
Strandvej 33): Hvor står Nordfyns kommune i 
denne sag?

Svar fra formanden: Nordfyns kommune 
har intet meldt ud endnu. Men det er sikkert, 
at hvis vi ikke får vejen lavet nu, vil den blive 
lavet af kommunen – og så kommer ALLE til at 
betale (men det bliver afgjort dyrere. Red.).

Spg. fra Jørgen Jensen – kasserer i ’Niels 
Nielsens Minde’: Er Hofmansgave positivt stemt 
overfor vejprojektet?

Svar fra godsforvalteren på Hofmansgave: Ja, 
vi er positive.

Mogens Kristensen udtrykte bekymring over 
forsamlingens manglende klare tilkendegivelse 
overfor vejprojektet, og gav efterfølgende en 
teknisk forklaring på vejens opbygning mht.: 
belægning, dræn og bump.

Spg. fra Lykke (Vibevænget): Kan man melde 
sig til enkeltvis – selvom man er i en forening?

Svar fra formanden: Man skal tilmelde sig 
som forening. Håber alle foreninger bakker op.
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Både Hans Andersen og Mogens Kristensen 
meddelte, at de går af, hvis der ikke opnås 
tilstrækkelig tilmelding til vejprojektet. 

Formanden afsluttede med at takke for 
opbakningen til vejprojektet, og det er vigtigt 
vi får det kørt helt i mål. Så derfor bedes alle 
deltage aktivt i dialogen omkring dette, så de 
sidste skeptikere overbevises.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3
Fremlæggelse og godkendelse af  
revideret regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev en-
stemmigt vedtaget. Årets resultat kr. 50.677,42 
– egenkapital på kr. 71.102,82

Pkt. 4
Indkomne forslag
Formanden fremviste vejbudgettet. Aage  
Mehlbye og Lykke Rasmussen manglede at få 
det tilsendt, hvilket sekretæren lovede at gøre. 

Spg. fra Torben Andersen: Hvordan har 
I informeret de private grundejere omkring 
projektet?

Svar fra formanden: Vi har delt breve rundt 
til dem, og gør det igen i Pinsen – senest.

Spg. fra Torben: Vi har ikke fået noget tek-
nisk information.

Svar fra formanden: Nej, I har ikke fået 
teknisk information. Vi kan lægge det ind på 
hjemmesiden: www.HSSF.dk.

Spg. fra Christian Birkenfeldt: Kan vi ikke 
forbedre skiltningen til campingpladsen?

Svar fra formanden: Vi vil prøve at kontakte 
kommunen og campingpladsen.

Pkt. 5
Fremlæggelse og godkendelse af bud-
get, samt forslag om kontingent og 
vejvedligeholdelseskontingent.
Godkendt

Pkt. 6
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Mogens Kristensen og Ole Skjoldborg Larsen 
blev begge genvalgt.

 
Pkt. 7
Valg af suppleant
Gunnar L. Holm blev genvalgt.

Pkt. 8
Valg af 2 revisorer
Begge revisorerer John Barrett og Allan Peter-
hänsel blev genvalgt.

Pkt. 9
Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleanten Tage Andersen blev gen-
valgt

Pkt. 10
Eventuelt
Spg. fra Vestre Strandvej: Hvorfor skrabes vejen 
ikke ved nr. 47?
Svar fra formanden: Det må være noget de har 
aftalt med entreprenøren!
Svar fra næstformanden: Det er ikke noget vi 
har bedt om!

Referent Brian P. Larsen

HSS bestyrelse 2011
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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Nye målerbrønde
Da udskiftningen af målerbrønde nu er nået så 
vidt, vil det være fornuftigt at informere om de 
nye målere.

På siden af måleren viser en pil i hvilken 
retning vandet løber. På den side ind mod som-
merhuset sidder den sædvanlige cykelventil nu 
placeret så man kan få en almindelig cykel-
pumpe ned i brønden. Det kunne man ikke på 
den gamle målerbrønd.Ved tømning af anlæg-
get starter man med at lukke den ventil der 
kommer ude fra. Og kun den!

Inden du begynder at pumpe luft ind gen-
nem ventilen skal du åbne den lavest liggende 
aftapningssted på dit anlæg. Herefter lukker du 
op for alle aftapningssteder i huset i et øjeblik. 
Luk alle aftapningssteder igen så det atter er det 
lavestliggende aftapningssted der er åbent og 
pump så længe der kommer vand ud af dette. 
Dette kan gentages et par gange indtil der ikke 
kommer mere vand ud af hanerne.

Man kan godt efter tømning lukke for den 
anden hovedhane, den ind mod huset, men 
den er kun beregnet til brug når VVS-manden 
udskifter måleren.

Den nye målertype skulle være mere bruger-
venlig end de gamle. Det er en såkaldt vådlø-
ber, dvs. at i modsætning til de gamle målere 
kan de aflæses bedre. Ved de gamle kunne der 
dannes dug på glasset og det er ikke muligt her, 
da hele måleren er fyldt med vand.

Her ser man hvordan den nye måler ser ud. 
Det du især skal holde øje med er det lille sorte 
tandhjul. Det skal bevæge sig ved det mindste 
forbrug og altså utæthed, hvis du har åbnet for 
vandet og ikke har nogen hane åben.

Husk det er altid en god ide at lukke for van-
det når du forlader sommerhuset. Gør det så 
også til en vane at notere vandforbruget. Især 
kan det være en fordel at have tallet liggende 
inde i huset til aflæsningsbrug, hvis vi igen 
skulle få den kedelige situation, at man ikke 
kan komme til at aflæse måleren, når tiden er. 
Vi har jo set de sidste to vintre hvordan vejret 
kan drille og at man så simpelthen ikke kan 
komme til måleren. 

Rigtig god fornøjelse med din nye måler, når 
det engang bliver din tur.

Red.

Nye aflæsningstidspunkter?
Måske kommer aflæsningskortet til oktober! Måske til  
december. AHSV håber, at det kan blive oktober, men  
det skal vi have myndighedernes accept til at ændre på.
- Se hjemmesiden www.ahsv.dk efter sommerferien!
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Takstblad 2011
1.Tilslutningsbidrag:
 1.1   Bidrag til hovedanlæg kr.    4.900,00
 1.2   Bidrag til forsyningsledninger kr.  12.325,00
 1.3   Bidrag til stikledninger kr.  10.175,00
 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  
oktober-nettoprisindeks.

 1.6  Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg,  
se “Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune”.

 1.7  Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et  
andelsbevis, p.t. lydende på kr. 4.500,00.

2. Driftsbidrag:
 2.1   Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom                                     kr.    375,00
 2.2   Afgift pr. forbrugt kubikmeter                                                           kr.        4,90
 2.3   Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter                                     kr.        5,00

3. Betaling for aflæsning:
 3.1   Fast årligt bidrag betales pr. den 10. maj.
 3.2  Vandmåleren aflæses pr. den 31. december.  

Der udsendes aflæsningskort først i december.
 3.3   Aflæsningen skal indsendes senest den 2. januar.
           Modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist, 
   foretager AHSV aflæsningen mod gebyr.
 3.4   Forbrug og afgift 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 momssats.

6. Godkendelse:
 6.1   Dette takstblad er gældende for kalenderåret 2011
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LEJERFORENINGEN 
HOFMANSGAVE  
SOMMERBY

BESTYRELSE:
Bente Mortensen, formand
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
Tlf. 64826047/ 29464347
Strandadresse: Øksemosevej 5,
Mail: bentemortensen@mail.dk

Paul Kildemoes, næstformand
Annelisevænget 4, 5270 Odense N.
Strandadresse; Østre Strandvej 66
Tlf. 66181717/29262554
Mail: kildemoes@nalnet.dk

Torben Knudsen, kasserer,
Jernbanegade 6, 5450 Otterup
Tlf. 64822020/51217952
Strandadresse: Erikshåb 81
Mail: torbenknudsen@webspeed.dk

Lillian Andersen, sekretær
Segelckesvej 11, 5000 Odense C
Tlf. 66130975/23262975
Strandadresse: Østre Strandvej 60
Mail: lian@odense.dk

Paul Hansen, bestyrelsesmedlem
Fasanvænget 15, 5260 Odense S
Tlf. 65958136/29828136
Strandadresse; Erikshåb 37
Mail: pauleva@youmail.dk

Henning Findshøj, bestyrelsesmedlem
Åsumvej 323, 5240 Odense NØ
Tlf. 66103777/21211134
Strandadresse: Østre Strandvej 198,
Mail: hrf2@mail.tele

Gitte Myrholt, suppleant
Bygmarken 34, Hjallese, 5260 Odense S
Tlf. / 61335842
Strandadresse; Østre Strandvej 57
Mail: gitte.myrholt01@gmail.com

Rita Sjøberg, suppleant
Smedeager  9, 5270 Odense N
Tlf. 66103545/20208833
Strandadresse; Østre Strandvej 202
Mail: Sven-Sjoberg@youmail.dk

Test af de nye pumper 
på vandværket

Mandag den 23. maj blev der holdt en test 
oppe på vandværket. Selv efter vi har fået nye 
pumper, havde vi et lille problem med at få 
genstartet pumperne efter et stop.

Vi havde forberedt os optimalt ved at bringe 
det på hjemmesiden og yderligere havde vi op-
stillet et skilt oppe i Hasmark overfor slagteren. 
Pumpefirmaet og vores egen konsulent plus 
diverse folk havde taget opstilling, da vi skulle 
foretage en skylning. Det var i forbindelse med 
et tidligere stop, at vi havde besluttet at foretage 
en test på de nye pumper.

Vi fik afbrudt for vandet og begyndte at 
skylle. Så vidt så godt. Vi havde forberedt evt. 
problemer ved at have en vakuumpumpe til at 
tømme pumperne for luft. 

Skylningen gik godt og genopstarten af pum-
perne blev også vellykket.

Herefter skulle der prøves med et provokeret 
stop, altså en afbrydelse der kom udefra. Man 
slukkede for strømmen ved hovedafbryderen. 

Så startede anlægget atter op og det kørte 
som det skulle. Samtidig benyttede man luknin-
gen til at udskifte et vinkelrør nede i kælderen.  

Konklusionen 
- blev så at man etablerer denne vakuumpumpe 
permanent, så skylningerne kan foretages uden 
problemer.

Samme nat kom så et helt uventet, nyt 
problem. Det udskiftede vinkelstykke var brudt 
sammen, med det resultat, at hele kælderen 
blev fyldt med vand plus det stod en halv meter 
op ad indgangsdøren. Dette fik vi meddelt 
Radio Fyn, så de tidligere morgenbrugere blev 
informeret om driftstoppet, og så var selve ud-
bedring af skaden klaret i løbet af få timer.

På billedserien side 13 ses vandet, når vi 
skyller filtre, men det skal nu ikke få jer til at gå 
over til mælk eller andre flydende produkter.  
Vi leverer, når filteret er skyllet, noget af det 
bedste vand på Fyn.

Red.
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Genbrugsstationen i Otterup
Genbrugsstation på Ørkeby-
vej 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 dag-
ligt 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.
Tjek åbningstiderne på skæve 
helligdage!
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.

Akutte sprængninger 

på ledningsnettet

Tlf. 66 18 25 54

Dag-
renovationen
Renovations-
sækkene er op-
sat og tømmes 
ugentligt. Sæk-
kene sættes 
for sidste gang 
30. sept. og 
de bliver tømt i 
uge 43, 2 og 9. 
Ønsker du tøm-
ning hele året 
skal du tilmelde 
dig på genbrug/
renovationen, 
tlf nr. 
64 81 15 31.

Hundene igen igen
Bladudvalget er igen i år blevet bedt 
om at skrive om hensynsløse hun-
deejere. Vi har haft det med i bladet 
i flere år og et enkelt medlem har 
endda bedt os bringe hundeloven.
Det skulle i sagens natur ikke være 
nødvendigt, idet det burde være 
enhver hundeejers pligt at kende 
hundeloven og overholde den. Det er 
hundeejerens kørekort til hund.
Det, der piner folk, er at selv når der 
er fugleunger på stranden, så lader 
nogle hundeejere deres hunde muntre 
sig med at løbe efter dem og i nogle 
tilfælde sviner de een, hvis man beder 
dem kalde deres hund til sig. Det 
harmer folk.
Det der kan ærgre en allermest er 
dog, at det i nogle tilfælde også går 
ud over de hundeejere, som holder 
deres hund i snor og som virkelig er 
hensynsfulde over for andre.

Red.

Forbedrede antenneforhold
Som det ses på billedet blev antennen henne 
ved campingpladsen fornyet af TDC. 
Vi formoder at få glæde af denne udbygning, der 
fandt sted den 10. maj.

Red.

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
2008 53.974 49.936 4.038 7,48
2009 54.904 54.405     499   0,91
2010    58.290 53.796   4.494   7,71

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

Red.

Lægevagten
Tlf. 70 11 07 07Åbningstider på 

Otterup Bibliotek

Søndergade 2 

Otterup
Man. - tirs 14-17

Ons.  10-17

Tors. - fre.  14-17

Lør  10-13



Tak til afg. bestyrelsesmedlemmer i AHSV

Farvel til sekretæren
Der blev udtrykt stor tak til sekretæren Bente 
Mortensen efter generalforsamlingen. Bente 
har siddet i bestyrelsen siden 1997, alle år 
som en velfungerende sekretær. Vi havde i 
Bente en stor indsigt i lov og retslige spørgs-
mål, idet Bente har virket i tinglysningen i 
Odense i mange år. 
Et andet input fra Bente var hendes formand-
skab i Lejerforeningen Hofmansgave, hvor 
hun sidder som formand. 
Men Bente har yderligere sin bopæl i  
Otterup så den lokale indsigt var således på 
plads.
Vi takker Bente for hendes store arbejde for 
sommerhusejerne i Hasmark og ønsker at hun 
må få nogle lidt roligere forhold end hun har 
haft som repræsentant for sommerhusejerne.

Red.  

Tak
Også en stor tak skal lyde til Torben Knudsen. 
Han har i 6 år siddet som bestyrelsessupple-
ant og deltaget i mange bestyrelsesmøder.
Torben har især stort alment kendskab fra 
Hofmansgave Lejerforening, hvor han funge-
rer som kasserer. 
Han nyder stor tillid, idet HSS har brugt ham 
som dirigent i flere år til HSS generalforsam-
linger.

Red.

AHSVs bestyrelse 2011
Allan Peterhänsel, formand
Vermehrensvej 11, 5230 Odense M
Strandadresse: Østre Strandvej 41
Telf. 30 54 21 14
mail: lottallan@hjemme.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

Jutta Tybjerg, sekretær
Tingskiftet 32, 5270 Odense N
Tlf. 23 83 23 86
Strandadresse: Niels Eriksens Vej 1
Mail: juttatybjerg@gmail.com

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
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