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AHSVs bestyrelse 2016

Henning Hansen, formand
Strandadresse: Østre Strandvej 84 
Hasmark, 5450 Otterup
Tlf.: 29 26 28 50
Mail:hhdk@mail.tele.dk

Hans Nylandsted Andersen,  
næstformand
Højvang 239, 5270 Odense N
Strandadresse: Østre Strandvej 90
Tlf.: 26 27 66 01
Mail: irenehans@live.dk

John Barrett, kasserer
Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M
Strandadresse: Østre Strandvej 88
Tlf.: 40 36 54 76
Mail: dorrit11@mail.dk

John Dreymann Hansen, best.medlem
Højholdtsvej 5,
Hasmark, 5450 Otterup
Tlf. 21 65 91 92
Mail: pusserdreymann@gmail.com

Paul Kildemoes, best.medlem
Annelisevænget 4, 5270 Odense N
Tlf.: 66 18 17 17
Strandadresse: Østre Strandvej 66
Mail: kildemoes@nalnet.dk

Villi Nielsen Skov, best.medlem
Strandvejen 8, 5450 Otterup
Strandadresse: Løkkevænget 5
Mail: villi.s@jubii.dk

Erling Struve, best.medlem
Åløkkehaven 33, 5000 Odense C
Tlf.: 40 33 19 51
Strandadresse: Østre Strandvej 76
Mail: struve33@gmail.com

Arne Hansen, bestyrelsessuppl.
Skibhusvej 280A, 5000 Odense C.
Strandadresse: Rørmosevej 17,
Tlf.: 66 15 19 11 / 40 16 67 33
Mail: ahnmobil@gmail.com 
eller ahn@ok.dk

Bente Schou  
bestyrelsessuppl. og sekretær
Sybergs Have 16, 5300 Kerteminde
Strandadresse: Østre Strandvej 269
Tlf. 40 33 84 50
Mail: bse-schou@live.dk

Vagttelefon 66 18 25 54
Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV

Er det 
66 18 25 54?

Akut?
Jooo... det sku’

jeg mene!
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Formanden for AHSV Henning Hansen bød 
forsamlingen velkommen til de to generalfor-
samlinger og indledte med oplysninger om 
praktiske forhold.

1. Valg af dirigent
Frede Holmstedt Kruse blev foreslået og valgt. 
Dirigenten takkede for valget og indledte med 
at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
og rettidigt indvarslet. De 1473 medlemmer 
af AHSV havde haft 3 ugers varsel, ca. 300 
medlemmer havde modtaget indkaldelsen pr. 
post, resten via mail. Herefter konstaterede 
dirigenten, at generalforsamlingens dagsorden 
var i overensstemmelse med vedtægterne. 
Dirigenten gav udtryk for, at han håbede, at de 
tilstedeværende ville hjælpe med til, at general-
forsamlingen blev afviklet på en god måde. 

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Henning Hansen, startede sin be-
retning med at fortælle, at generalforsamlingen 
i år var flyttet til Otterup Hallerne, fordi der var 
flere, der sidste år udtrykte ønske om at flytte til 
mere plads.
Formanden konstaterede også, at det har været 
det roligste år i perioden på 3 år, hvor han 
havde været formand. Derefter gik han over til 
at gennemgå nogle af de ting, som var sket i det 
forløbne år. 

Vand
Der er i perioden udpumpet 50.756 m3, og det 
er fordelt på 1473 andelshavere.
Alle vandprøver er godkendt af Agrolab, kvali-
teten har været OK, og vi kan stadig glæde os 
over velsmagende vand i Hasmark.
AHSV har holdt vandspildet på et fornuftigt 
niveau.

Udskiftning af hovedledning
Der er udskiftet hovedledning og brønde på 
Østre Strandvej 157 – 196 ifølge budgettet.

Møder
Der har været afholdt møder med Nordfyns 
Kommune, Vandråd Nordfyn, HSSF og Byens 
Vandværk. Alle møder er foregået i en kon-
struktivt og god ånd.

Hofmansgave
AHSV har ikke noget imod øget kvægdrift 
på Hofmansgave. Hofmansgave har for nylig 
tilsluttet sig Hasmark Vandværk (Byen) med et 
anslået årligt forbrug på 10.000 m3.

Sammenlægning
2 udlejningsparceller er på Østre Strandvej 184 
slået sammen til 1 og en brønd nedlagt.

Kurser
Bestyrelsen har deltaget i flere kurser: Bestyrel-
ses arbejde, Lækagesøgning, Regnskabsændrin-
ger for vandværker og IT sikkerhed.

Fjernaflæsning
Der arbejdes videre med målere som kan fjern-
aflæses, det vil koste ca. kr. 1000,00 pr brønd + 
værktøj til aflæsning.

Administration
Formanden udtrykte, at man er rigtig godt 
tilfreds med samarbejdet med Otterup Vand-
værk på det administrative område, og det kan 
nævnes, at ved at bruge e-mail adresser har vi 
ved denne indkaldelse sparet kr. 7000,00 på 
porto og en masse arbejdstimer til kuvertering. 
Otterup Vandværk har konstrueret et velkomst-
brev til nye brugere.

Takstbladet
Takstbladet 2016 er godkendt af Nordfyns 
Kommune.

Hjertestartere
Der er opsat 4 hjertestartere i området, place-
ringerne findes på AHSVs hjemmeside.

Ca. 125 medlemmer mødte op til 

Næsten fuldt hus i Otterup Hallen
Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00
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Værdisætning:
Man er nu gået i gang med at værdisætte AHSV 
i forhold til Hasmark Vandværk (Byen) for at 
værdisætte vores andel i Hasmark Vandværk 
I/S. Dette sker også i forhold til et salg på et 
senere tidspunkt.

Kvalitetssikring 
af Vandværket er løbende i gang.

Ændringer i bestyrelsen
På et bestyrelsesmøde den 11. maj 2016 med-
delte sekretær Jutta Tybjerg, at hun d.d. trækker 
sig fra posten af personlige årsager. Jutta vil 
som det sidste skrive referatet fra denne gene-
ralforsamling. Dette får indflydelse på dette års 
valg. Det kræver, at én af suppleanterne træder 
ind. Det er aftalt, at John Dreymann er indtrådt 
i bestyrelsen, derfor skal der vælges en ny sup-
pleant.

Afslutning
Formanden takkede på AHSV’s vegne alle 
samarbejdspartnere for godt samarbejde, og 
takkede bestyrelsen for godt og hyggeligt sam-
vær, som det også skal være, når det er frivilligt 
arbejde. Endvidere blev der udtrykt en særlig 
tak til sekretæren for flot arbejde i 5 år med 
ønsket om alt godt til hende og hendes familie!

Dirigenten takkede formanden for beretningen 
og spurgte, om der var spørgsmål til beretnin-
gen.

Debat
Ulla Bengtson, Tværstranden 23 forespurgte, 
hvorfor man skal afgive målertal to steder.
Henning svarede, at det er en gammel histo-
rie, idet Nordfyns Kommune tidligere betalte 
penge for at få oplysninger fra AHSV. Nu har 
VandCenter Syd overtaget, og de vil ikke betale 
AHSV for oplysningerne. Man håber inden for 
en kortere periode at få en løsning på proble-
met.

Ole Malmoes, Hasmarkvænget 12, havde hørt 
formanden i beretningen sige, at om 10-15 år 
var vandværket ikke privat længere og spurgte 
om årsagen hertil.
Henning Hansen svarede, at VandCenter Syd 
prøver at komme ind på markedet og vil gerne 

overtage de små vandværker, som lever af frivil-
lig arbejdskraft. Der er ingen konkrete ting på 
bordet, men der er eksempler på, at små vand-
værker opgiver og lader sig overtage, fordi de 
ikke magter opgaverne længere. Det er vigtigt 
at pointere, at vandet ikke bliver billigere efter 
en overtagelse!

Herefter kom beretningen til afstemning og 
blev godkendt.

3. Regnskabet for 2015
Kasserer John Barrett gennemgik det i år på 
mail udsendte og udleverede regnskab.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det 
blev således godkendt.

4. Budget 2016
Kassereren gennemgik budgettet for 2016, som 
også blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Formanden præsenterede HSSF og AHSV’s 
forslag, der hed: “AHSV og HSSF vil i fremtiden 
samarbejde om vedligeholdelse og udvikling af 
fælles adressekartotek inkl. mailadresse.”
Såfremt man ikke ønsker sin adresse samkørt, 
bedes man meddele det til AHSV’s formand.

Dirigenten udbad sig kommentarer til forslaget.
Erik Nielsen, Birkevej oplyste, at formanden på 
Birkevej havde gjort opmærksom på, at forsla-
get ikke var vederhæftigt i forhold til personda-
taloven.
Han mente at vide, at man skal give samtykke 
og ikke sige fra.

Villi skov svarede, at persondataloven dækker 
personfølsomme oplysninger og i dette tilfælde 
handler det om offentlig tilgængelige materia-
ler. I følge § 2. stk. 8 er offentlige tilgængeligt 
materialer ikke omfattet af persondataloven, og 
der kræves heller ikke samtykke. Der blev også 
henvist til §6 stk 3, der omhandler generelle 
oplysninger. Derfor kunne indvendingen tilba-
gevises. Man er i foreningen opmærksom på, at 
der om et par år fra EU kommer en ny bekendt-
gørelse på området. Vi afventer fra Foreningen   
Danske Vandværker  en vejledning  i håndte-
ring af adressekartoteker og registrerede data.
Forslaget blev godkendt.
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6. Valg af
Kasserer: John Barrett, blev genvalgt

3 bestyrelsesmedlemmer: Hans Nylandsted 
Andersen, Paul Kildemoes og Villi Skov. Alle tre 
blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant: John Dreymann er ind-
trådt i bestyrelsen den 11. maj.
Bente Schou blev foreslået og valgt ind.
Reg. revisor: Mogens Stougård, blev genvalgt
1 kritisk revisor: Preben Rosendahl, blev gen-
valgt
Revisor suppleant: Ole Skjoldborg Larsen, blev 
genvalgt
Bente Schou, der var revisorsuppleant blev 
valgt ind i bestyrelsen som suppleant. I stedet 
træder Jutta Tybjerg ind som revisorsuppleant.

7. Eventuelt 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at under 
eventuelt kan alt siges men intet vedtages.
Anne Hansen, Østerballevej 104 spurgte, hvor-
vidt de nye målere blev lettere at aflæse
Villi Skov svarede, at det er endnu uvist, og 
forskellige løsningsmuligheder og erfaringer fra 
andre vandværker undersøges. Hvis AHSV kan 

få en rimelig økonomi ved fjernaflæsning, så 
slipper man selv for ulejligheden. Anne Han-
sen vil gerne selv aflæse, og gør det ugentligt, 
hvortil Villi svarede, at det var et eksempel til 
efterfølgelse. 
Villi oplyste også, at AHSV mangler stadig 
udskiftning af 700 - 800 målere.

Bent Jørgensen, Vibevænget 19. spurgte om 
AHSV var bekendt med, at der fandtes mikro-
fonventiler, der kan bruges til at afsøge læk på 
vandledningerne.
Villi svarer, at mikrofoner på ventiler er et 
værktøj, der er super godt. Henning supplerede 
med at fortælle, at Otterup Vandværk ligger 
inde med meget forskelligt værktøj, som AHSV 
kan leje, så man ikke selv behøver at investere.

Dirigenten overlod ordet til formanden. 

Formanden takkede forsamlingen for god ro og 
orden.

Hasmark den 22. maj.2016
Dirigent: Frede Kruse

Sekretær: Jutta Tybjerg

Der var næsten fuldt hus i Otterup Hallen til  
generalforsamlingen torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00.
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Formand Hans Nylandsted Andersen bød for-
samlingen velkommen til generalforsamlingen.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Torben Knudsen blev foreslået og valgt. Diri-
genten indledte med at konstatere, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter 
gav han ordet til formanden for aflæggelse af 
bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning 2015
Endnu et spændende år er gået i vores sommer-
husforening.

Efter vores sidste generalforsamling, konstitu-
erede bestyrelsen sig: 
Formand  Hans Nylandsted Andersen
Næstformand Villi Skov
Kasserer  Ole Skjoldborg Larsen
Sekretær  Jørgen Toft Jespersen
Medlem  Mogens Kristensen
Suppleant Gunnar Lykke Holm

Hvad nåede vi så i 2015: 
Vi fortsatte vores arbejde på følgende områder:
Nyt fælles projekt med kommunen om ny be-
lægning på hovedfærdselsåre.
Renovering af nuværende veje.
Blåser

Afholdt fællesmøder i området for at styrke 
sammenholdet og give generel information.

Nyt vejprojekt:
På generalforsamlingen i 2014 præsenterede 
vi et forslag som vi var sikker på at kommunen 
ville gennemføre. 
Vi troede fuldt og fast på at dette mål var nået i 
foråret 2015. 
Men som nævnt sidste år, måtte vi konstatere, 
at Teknik- og Miljøudvalget satte vores oplæg 
på stand by med den begrundelse, at der havde 
været for mange indsigelser. Endvidere ønskede 
kommunen at give os en sidste chance for i 
fællesskab selv at påtage os opgaven. Men når 
det gælder penge må vi erkende, at solidarite-
ten ikke slog til.
Som nævnt sidste år tog vi sammen med Stif-
telsen Hofmansgave kontakt til kommunen, for 
at få genoptaget sagen. Dette er lykkedes. Vi 
fik i fælleskab strikket en løsning sammen, der 
koster ca. det halve af den tidligere. 
Det politiske forløb denne gang var også tæt 
på at sende projektet til tælling. Men på kom-
munalbestyrelsesmødet 31. marts i år, blev 
projektet endeligt vedtaget. 
Nu kører projektet, arbejdet er i fuld gang, og 
vi forventer aflevering senest 25 juni. 
Dog er det sagt, at alt arbejde bør være færdigt, 
så vi er klar til vores store dag, Skt. Hans aften 
23. juni.
Projektet består i, at der udføres et reduceret 

Sommerhusforeningens generalforsamling
Umiddelbart efter AHSVs generalforsamling

Vi udfører vedligehold og reparation 
på ledningsnet og målerbrønde for 
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.

Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 94 25 81
www.fvls.dk · fvls@fvls.dk

FYNS VANDVÆRKS- & LEDNINGSSERVICE APS
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projekt, især omkring dræningen, med tilskud 
fra kommunen på kr. 500.000,- som direkte 
støtte. Endvidere med reduceret projekthono-
rar til 2%, således at den samlede tilskudssum 
andrager ca. kr. 700.000.
Vi må sige, at vi igennem det seneste år, og 
under opstarten af projektet igen har haft en 
særdeles god og konstruktiv dialog med kom-
munen. Stor ros til medarbejdere ved Nordfyns 
Kommune, samt Søndersø Entreprenør & Vogn-
mandsforretning A/S.
Udvalget (Villi Skov, Mogens Kristensen og jeg 
selv, Hans N. Andersen) har i forløbet deltaget i 
byggemøder med lytte og tale-ret. Det skal un-
derstreges, at det er kommunen og rådgivnings-
firmaet Niras, der har ansvaret, og dermed ikke 
pligt til at rette sig efter vores kommentarer.
Opmærksomheden henledes på, at projektet er 
delt i to. Et for Vestre- og et for Østre- Strandvej. 
Begrundet i at det er to forskellige adgangsveje. 
Derfor er der udarbejdet to projekter.
Vi i bestyrelsen skålede og ønskede hinanden 
tillykke med, at det efter 20 års arbejde er lyk-
kedes at få projektet gennemført. Vi har forsøgt 
at tælle mails og gemte filer i forbindelse med 
arbejdet, og nåede frem til ca. 1000.
Ud over dette, er det nævnt i samtlige bestyrel-
sesreferater, i de år foreningen har eksisteret. 
Vi ved, der er få modstandere, men vi håber de 
forstår, at vi har demokrati i Danmark, så de i 
fremtiden lever med beslutningen.
Vi ved også, der er nogen, der er skuffede over, 
at netop deres strækning ikke bliver drænet i 
denne omgang. Kommunen og vores opgave 
har været at skabe et billigere projekt, og skabe 
de bedste forhold for selve vejkassen. Dette 
projekt har drejet sig om vejen, og ikke dræ-
ning af området. Det er vigtigt, at alle forstår 
det!
Men vores forening har en rigtig god egenka-
pital, og vores mål er at skabe gode forhold for 
alle i vores område. Så vi tror, at vi på sigt får 
løst de fleste af vores udfordringer hvad angår 
vand på vejene.
Fremtidig vedligeholdelse er ikke afklaret, men 
vi er i dialog med kommunen om emnet.
Der er mulighed for, at kommunen kan påtage 
sig den fremtidige vedligeholdelse af vejene 
hvis grundejere, der til sammen er pålagt 
mindst to tredjedele af de samlede udgifter, 
beder kommunen om det. 

Det fremgår af lovens § 55, stk. 2. Kommunen 
kan i den situation - altså når et tilstrækkeligt 
flertal af grundejerne har bedt om det - også 
påtage sig den fremtidige vedligeholdelse. 
Kommunen kan altså bestemme, at kommu-
nen står for vedligeholdelsen, selvom nogle af 
grundejerne er imod dette, når bare et tilstræk-
keligt antal grundejere har bedt kommunen om 
det.
Vi i bestyrelsen vil arbejde for at få dette regne-
stykke til at gå op, og derigennem opnå denne 
løsning.

Derfor er det utrolig vigtigt at alle, også i 
fremtiden, vælger at bakke op om det friville 
medlemsskab af Hasmark Strand Sommerhus-
forening.
Sidste år fik vi et forslag fra Allan Kjærgaard 
Jensen og Pia von Folsach, Hasmarkvænget 8:

HSSF bestyrelse 2016
Hans Nylandsted Andersen, formand
Højvang 239 
5270 Odense N
Tlf. 26 27 66 01
Strandadresse: Østre Strandvej 90
Mail: irenehans@live.dk

Villi Nielsen Skov, næstformand
Strandvejen 8 
5450 Otterup
Strandadresse: Løkkevænget 5
Mail: villi.s@jubii.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

Finn Aagaard Andreassen, sekretær
Tingskiftet 71, 5270 Odense N
Strandadresse: Mosevej 1  
Hasmark, 5450 Otterup
Tlf. 66 18 71 35/Mobil 20 10 01 85
Mail: finn.aagaard@cdnet.dk

Mogens Kristensen, best.medlem
Præstegårdsvænget 38,
5210 Odense NV
Tlf. 66 14 81 31/Mobil 24 27 57 30
Strandadresse: Østre Strandvej 52
Mail: mogkri41@kristensen.mail.dk
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”I forbindelse med vejprojektet vil vi gøre 
opmærksom på trafikken på Strandvejen. Der 
bliver kørt rigtigt stærkt på strækningen mellem 
grillen og op mod Gravmaen. 
Der mangler nogle bump på strækningen, som 
naturligt nedsætter hastigheden”.
Vi arbejder også på dette projekt. Der vil i juli 
måned blive udført trafiktælling og fartkon-
trol på strækningen. Derefter vil kommunen 
komme med et forslag, da dette er offentlig vej.
Vi hører selvfølgelig gerne medlemmernes 
holdning til vores kommende vejprojekt.
 
Skrabning:
Vi har forhåbentlig skrabet for sidste gang. Så 
dette punkt vil i fremtiden udgå af beretningen.

Drænprojekter: 
Vi vil i 2016 ikke udføre yderligere drænpro-
jekter. Som nævnt vil vi nu overvåge området 
og vurdere, hvorvidt vi eventuelt skal supplere 
med yderligere dræn. 
Vi understreger, at vi løser opgaven, hvor der 
er problemer på Vestre- og Østre Strandvej og 
IKKE på de enkelte grunde.
Som tidligere nævnt må vi erkende, at på visse 
strækninger har de sommerhusejere på Østre- 
og Vestre Strandvej der har grunde mod havet - 
et uløst problem, men pt. arbejder vi på, om de 
må tilslutte sig foreningens etablerede drænled-
ninger på sydsiden, nu medens arbejdet pågår. 
Vi skal i hvert enkelt tilfælde have tilladelse af 
Søndersø Entreprenør & Vognmandsforretning, 
da de har 5 års garanti på arbejdet. Indtil vi 
har afklaret problematikken, skal der ansøges 
skriftligt til foreningen, altså HSSF.
Når vi har nyt omkring dette emne, vil der tilgå 
information via vores blad.
Vi vil samtidig gøre medlemmerne opmærksom 
på, at de nye dræn som er etableret af kommu-
nen ikke må anvendes til tilslutning for afvan-
ding fra egen grund.

Hjertestarter:
Vi har fortsat vores arbejde med at søge almene 
fonde, dette er lykkedes, og vi har modtaget en 
donation fra Odd Fellow Logens Humanitære 
Fond på en hjertestarter, som nu er monteret på 
toiletbygningen ved Strandoasen.
Stor ros til Gunnar Lykke Holm for hans ar-
bejde med sagen.

Vi vil orientere jer om placeringerne af alle 
hjertestartere i bladet.

Blåser:
Vores blåser vil blive udlagt inden udgangen af 
maj 2016 på 300 meter linjen, med 200 meter 
i mellem.
Sommerhusejere, samt dem der sejler i speed-
båd, har stor glæde af denne markering. 300 
meter linjen har gjort, at støjniveauet på ter-
rassen er begrænset, og badning kan foregå 
forsvarligt.
Bådejeren har en tydelig markering for, hvor 
han skal være for at sejladsen er acceptabel og 
lovlig. 
Vi har gennemgået vores blåser mere grundigt, 
da vi i bestyrelsen vil gøre et forsøg og lade 
dem ligge ude vinteren over. Dette er blevet 
godkendt af Farvandvæsenet.
Husk havet er en pragtfuld legeplads, men 
også en farlig legeplads med mange former for 
aktiviteter, svømning, dykning, vandskiløb og 
windsurfing. 
Lær jeres børn og jer selv, at vi skal passe godt 
på hinanden og altid bære fornødent rednings-
udstyr.

Cykling på diget:
Cykling på diget skal man afholde sig fra, da 
det kan skabe unødvendige og uheldige episo-
der, som kan medføre både menneskelige og 
økonomiske omkostninger for de involverede. 
Respektér de opsatte skilte! Vi ved dog, at po-
litiet ikke tager sig af henvendelser vedrørende 
trafik på diget. Det er i øvrigt ikke HSSF, der 
er ansvarlig for diget, men Digelaget. Har man 
noget på hjerte vedrørende diget henvises til 
dette.

Fællesmøde:
Som sædvane havde vi et rigtig godt møde 
på campingpladsen, hvor Lars skifter endnu 
engang stillede lokaler til rådighed, stor tak for 
dette. 
For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få 
denne dialog med alle de øvrige foreninger i 
området.
Vi drøftede selvfølgelig vores vejprojekt. Men 
vi har i de seneste år også arbejdet på at få løst 
mulighederne for belåning af sommerhuse på 
andelsgrunde. Efter den digitale tinglysning 
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blev indført, har dette været en udfordring, som 
nu er løst. 
Vi har i år fastsat datoen for næste fællesmøde 
til den 31. juli kl. 10.30. Der vil selvfølgelig 
komme en skriftlig indbydelse. Vi vil på dette 
møde gerne have en drøftelse af foreningens 
visioner.
Bestyrelsen har selvfølgelig drøftet mulige frem-
tidige opgaver.
Vi er klart blevet overbevist om, at foreningen 
også i fremtiden har sin berettigelse.
Vi har som nævnt forsat et uafklaret spørgsmål. 
Hvem står for den fremtidige vedligeholdelse af 
vejene? 
Hvis kommunen påtager sig opgaven, hvem 
skal så holde den til ilden, så den opfylder sine 
forpligtelser?
Hvem skal i fremtiden koordinere samarbejdet 
med kommunen? 
For eksempel skaffe bedre mulighed for of-
fentlig transport, bevare vores smukke natur-
områder rene, samt arbejde for, at området ikke 
bliver for belastet. 
Turisme er godt, men for stor belastning kan 
hurtigt medvirke til manglende opbakning.
Formanden sluttede sin beretning med at takke 
vore samarbejdspartnere. 
Særlig tak til Stiftelsen Hofmansgave og kom-
munen. 
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et 
godt samarbejde.
Der blev anerkendende klappet af formandens 
beretning.

Debat efter formandens beretning:
Angående cykling på diget var der et par kom-
mentarer angående de turister, der lejer som-
merhuse, at de skal gøres opmærksomme på 
regler for færdsel på diget. Er vores skiltning 
god nok? Er områdets beboere selv kritiske 
nok i forhold til færdsel på diget? Formanden 
svarede, at vi nok skal have opfrisket reglerne 
og gøre dem mere synlige for alle. Generelt 
henvises til Digelaget vedr. spørgsmål omkring 
diget.
En andelsforening takkede bestyrelsen for det 
store arbejde med vejprojektet, og ikke mindst 
at vi nu har et resultat. I samme forbindelse 
spurgte foreningen om problematikken omkring 
den fremtidige vedligeholdelse af vejene. Om 
der er en løsning? Formanden henviste til sit 

indlæg i beretningen, hvor der arbejdes med 
projektet sammen med kommunen, men at der 
er en del uafklarede forhold, som skal bringes 
på plads, inden vi kan præsentere en løsning.

Der blev stillet spørgsmål til den stenbelæg-
ning, der allerede er etableret på sydsiden af 
Vestre- og Østre Strandvej, om den skal forblive 
som den er, med de store sten i overfladen? 
Formanden svarede, at det ikke er godt nok, det 
der er lavet nu. Der skal højst sandsynligt læg-
ges et lag større granitskærver ned i stedet for 
dem, der er lagt ud. Men faskinen er etableret 
og skal forblive synlig. Til gengæld vil der med 
tiden aflejres mindre granitstykker fra vejbe-
lægningen ude i overfladen af de udlagte større 
granitskræver, som så sandsynligvis vil danne 
er helhed, der ligner vejbelægningen.

Visse strækninger er sprunget over med hen-
syn til dræning blev det konstateret! Dette er 
fordi, de gamle dræn vurderes til at være gode 
nok svarede formand og næstformand. Vi må 
se tiden an, når vejene har fået belægningen. 
Foreningen vil naturligvis følge op på udviklin-
gen, hvor der opstår problemer, og vurdere om 
vi skal gå ind og reparere på dræningen. Vi må 
bare konstatere, at det ikke er en almindelig vej 
vi har. Den består af mange ting. Men vi lover 
at alle gør det så godt vi kan.

Der blev spurgt om man må koble sig på 
dræningen nu, hvor arbejdet pågår. Formanden 
henviste til sin beretning, hvor det blev nævnt, 
at der skal søges hos os i foreningen, i hvert 
enkelt tilfælde, med henvisning til Søndersø En-
treprenør & Vognmandsforretnings 5 års garanti 
på arbejde de udfører. Og det er dem, der skal 
udføre arbejdet nu.

Kommer der fartdæmpende foranstaltninger i 
forbindelse med vejvedligeholdelsen? Forman-
den svarede at der opsættes 30 KM skilte, og 
at chikaner vil bestå af firkantede betonkasser. 
Det vil sandsynligvis blive forbudt at køre med 
buggy-trailere. Der er mange bolde i spil om-
kring emnet, og forholdene er ikke helt afklaret 
endnu.

Der blev spurgt om der var ændringer i de 
udmeldte priser for arbejdet, som er kendt 
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lige nu? Formanden svarede, at det ved vi ikke 
endnu. Men ændringerne vurderes at blive i 
mindre omfang, såfremt der kommer nogen.

Hvis vandværket skal lægge nye rør om nogle 
år, hvad sker der så?  Næstformand Villi Skov 
svarede (også i sin egenskab af bestyrelses-
medlem i AHSV), at det er vandværkets idé, at 
hovedledningen skal føres frem, og det vil med-
føre ændringer. Men det er svært på nuværende 
tidspunkt at konkretisere, hvad det vil medføre 
af udfordringer omkring vejene. Alt nødvendigt 
ledningsarbejde i jorden omkring vejene vil 
give udfordringer.

Mange steder er der problemer med meget 
vand ud for konkrete grunde. Derfor spurgte 
man ind til, om dræningsarbejdet er færdig-
gjort? Man opfordrede til at besigtige disse 
grunde, inden arbejdet færdiggøres. 
Det vil blive gjort lovede næstformanden.

Der var en bemærkning til, om den offentlige 
parkeringsplads og vendepladsen ved Østerbal-
levej vil blive bragt tilbage til oprindelig stand, 
efter den er blevet brugt som arbejdsplads i for-
bindelse med vejvedligeholdelsen? Det mener 

bestyrelsen bestemt at den vil.

Det blev fremført om man ikke kunne få kom-
munen til at give støtte til blåserudlægningen? 
Hertil svarede formanden, at nu skal vi passe 
på ikke at drive rovdrift på kommunen. Nu har 
vi lige forhandlet tilskud til vejene på plads, og 
der blev lavet Hasmark Strandoase sidste år. 
Så mon ikke vi lige skal trække vejret, inden 
vi kommer med forslaget. Men vi vil forfølge 
sagen, men vi skal blot forstå at dette vil danne 
præcedens for hele kyststrækningen ca. 35 km.

Efter disse bemærkninger og kommentarer blev 
bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
regnskab.
Kasserer Ole Skjoldborg Larsen fremlagde og 
gennemgik regnskabet, som udviser et overskud 
på kr. 23.399,61. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag.
Der blev rejst følgende forslag fra bestyrelsen:
”AHSV og HSSF vil i fremtiden samarbejde om 
et fælles adressekartotek også indbefattet mail-
adresser”.
Begrundelse: Fremover vil kontakten til vore 
medlemmer ske via mail-adresser. Personer, 
der ikke har en mail-adresse vil forsat modtage 
information pr. brev. 
Vi ønsker at gøre det nemmere (og billigere) for 
medlemmerne, ved at vi får overdraget samtlige 
mail-adresser fra AHSV, som har ca. 1000 mail-
adresser registreret. 
Personer, som ikke ønsker, at der udveksles/
samkøres data mellem foreningerne, skal give 
skriftligt besked til AHSV’s formand Henning 
Hansen senest 1. juli 2016.
(På AHSV’s generalforsamling forud for HSSF’s 
generalforsamling blev forslaget vedtaget).
Forslaget blev sat til afstemning, og fik gene-
ralforsamlingens accept med undtagelse af én 
stemme, og blev dermed vedtaget. 

Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt 
forslag om alm. kontingenter og vejvedligehol-
deseskontingent.
Kassereren orienterede om budgettet for 2016, 
som efterfølgende blev godkendt.

Har du besvær med at  
lukke/åbne din hovedhane 
i målerbrønden?
Du finder en nøgle der kan hjælpe dig på adr.:

✔ Løkkevænget 5: 
På venstre side af udhus, set fra vejen.

✔ Vestre Strandvej 35: 
På venstre side af hus, set fra vejen.

✔ Østre Strandvej 84: 
På hegn ved bagdøren.

✔ Niels Eriksens Vej 1: 
På hvid mur af letbeton,  
til venstre for vindfang. 

✔ Kystvejen 10: 
I carport.

I alle tilfælde gælder: HUSK at returnere  
efter brug, der er andre der har brug for den.
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Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hans Nylandsted Andersen og Villi Skov blev 
begge genvalgt uden modkandidater.
Finn Aagaard Andreassen blev, efter indstilling 
fra bestyrelsen, valgt uden modkandidat.

Valg af suppleant.
Gunnar L. Holm blev genvalgt uden modkan-
didat.

Valg af revisor.
Allan Peterhänsel blev genvalgt uden modkan-
didat.

Valg af revisorsuppleant.
Find Andersen var ikke på valg, og dermed 
fortsat revisorsuppleant.

Eventuelt
Der blev spurgt, om ikke alle deltagere på 
generalforsamlingen ville blive inviteret til en 
bid brød efter generalforsamlingen. Forman-
den svarede, at bestyrelsen, sædvanen tro, vil 
blive beværtet efterfølgende, og det nok ville 
blive en for bekostelig affære, hvis alle skulle 
indbydes.

Bestyrelsesmedlem Mogens Kristensen roste 
forsamlingen for alle de gode spørgsmål på 
denne generalforsamling, hvilket bestyrelsen 
opfatter som stor anerkendelse af vort arbejde.

Som det sidste emne på generalforsamlingen, 
blev der spurgt ind til de store oversvømmel-
ser i juledagene i 2015, om det var rigtigt, at 
pumperne er for små til at pumpe de store 
vandmængder bort? Formanden henviste til 
pumpelagene, som har ansvar for dette. Kas-
serer Ole Skjoldborg Larsen supplerede med, at 
man burde stille det rejste spørgsmål til Søren 
Sløvborg, som er ansvarlig og fungerende til-
lidsmand for Vestre Pumpelag, og dermed også 
for pumpernes drift i området omkring Vestre 
Strandvej.

Formanden sluttede generalforsamlingen med 
en tak for fremmødet, og tak til dirigent Torben 
Knudsen for god mødeledelse. Herefter blev 
generalforsamlingen hævet.

For referatet den 23. maj 2016
Sekretær Jørgen Toft Jespersen

Dirigent Torben Knudsen.
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Genbrugsstationen i Otterup
Genbrugsstationen 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 30. sept.: 
Dagligt åbent fra kl. 10-17 
Lørdag-søndag 10-16.

1. okt. til 31. marts: 
Dagligt fra kl. 10-17  
Lørdag 10-16 
Søndag lukket

Tjek åbningstiderne på skæve 
helligdage!

Skulle du have spørgsmål kan du 
ringe til genbrugsstationen på 
tlf. 64 82 86 92.

Iøvrigt kan du stadig komme af 
med flasker og papir/aviser på  
p-pladsen foran Hasmark  
Camping og på den  
gamle busvendeplads  
ved Østerballevej  
og i div. parker.

Åbningstider på 
Otterup Bibliotek
Søndergade 2 
Otterup
Alle dage 7 - 22 
(inkl. søndag)

Tlf. 64 82 86 80

Lægevagten
 Tlf. 70 11 07 07

Akutte sprængninger på ledningsnettet
Tlf. 66 18 25 54

LEJERFORENINGEN 
HOFMANSGAVE SOMMERBY

BESTYRELSE:

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

Torben Ravn Hansen, næstformand
Eddavej 40, 5210 Odense NV 
Tlf. 66149987/81322906
Strandadresse: H. P. Fiskersvej 13
Mail: trhbrh@gmail.com

Aage Madsen, kasserer
Rørmosevej 39, 5450 Otterup
Tlf. 41115364
Mail: aagebachmadsen@gmail.com 

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

Suzanne Hruskova, best.medl.
Østre Strandvej 206, 5450 Otterup
Tlf. 23218976
Mail: hunderupvej106@hotmail.com 

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

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

2011* 49.756 44.212 5.544 11,14

2012 52.561 47.657 4.904 9,33

2013 53.574 46.844 6.730 12,56

2014   55.505 50.753   4.952   8,60 

2015   50.756 46.092   4.664   9,2

* 1/1 - 25/10.
Find flere oplysninger om vandforbrug og 

vandkvalitet på www.ahsv.dk Red.

 
Postkasse

kan findes på  
toiletbygningen ved 

Østerballevej og ved 

campingpladsens  
reception inde i 

gården.
 Vandets 

hårdhed
22,6° dH

Der anbefales 
mellem 

5° og 30° dH

 
Vandets PH 

– surhedsgrad

7,87

Der anbefales 

mellem 

7 og 8,5

ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 

Årsrapport 2015Dag- 
renovationen

Renovations-
sækkene afhen-
tes og tømmes 

ugentligt.  
Sækkene sættes 
for sidste gang 

uge 39  
og de bliver tømt 
i uge 43, 2 og 8. 

Ønsker du  
tømning hele 
året, skal du 

tilmelde dig på 
genbrug/renova-

tionen, tlf nr.  
64 81 15 31.
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Årsrapport 2015
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Bladet Hasmark Strand
Udgiver:
Andelsselskabet Hasmark Strands 
Vandforsyning.
Udsendes hvert år i juni/juli til 
samtlige sommerhuse i Hasmark og 
dele af Jørgensø i et oplag på 1600. 
Indlæg til bladet kan tilsendes  
redaktøren eller et bestyrelses
medlem (se omst. adr.) senest 10/5.

Redaktion og annoncer:
Erling Struve
Åløkkehaven 33,  
1. th. 5000 Odense
Telf.: 40 33 19 51
Mailadr.: struve33@gmail.com

 
Ansvarshavende:
Henning Hansen
Østre Strandvej 84 
5450 Otterup
Telf.: 29 26 28 50
Mailadr.: hhdk@mail.tele.dk

Produktion:
VissenbjergTommerup Tryk A/S



HJERTESTARTERE

Gunnar Holm fra Sommerhusforeningen HSSF har efter ansøgning 
modtaget kr. 38.000 fra Odd Fellowlogens Humanitære Fond. Den 
symbolske overrækkelse af pengene foregik i Odense Domkirke 24. januar 
ved en koncert, som Odd Fellow Logen arrangerede. Gunnar takkede her 
på foreningens vegne for det modtagne beløb. Hjertestarteren er opsat ved 
Strandoasens toiletbygning. 

Stiftelsen Hofmansgave ved godsforvalter Dennis Stentebjerg Hansen har 
købt 3 hjerte-startere og de er placeret:   
• Ved toiletbygningen på P-pladsen ved Halshusene.  
• Ved toiletbygningen ved vendepladsen for enden af Østerballevej og på 
• Hofmansgave gods. 

I forvejen er der i området yderligere 3 hjertestartere:
• Østparken ved postkasseanlægget.  
• Den store gård i Hasmark by, Hasmark Gade 27, 5450 Otterup og på 
•  Hasmark Strand Feriepark (receptionen).Tilgængelig, når 

Campingpladsen har åben (se foto nederst på forsiden og side 22).
           
Red.

ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING ÅRSRAPPORT 2015



VARSLINGSSYSTEM FOR HØJVANDE I OMRÅDET

Der er kommet et forslag fra en sommerhusejer, om vi kan etablere en SMS-ring til om-
rådets husejere ved varsel om eller konstateret højvande. Ole Skjoldborg Larsen oriente-
rede om en gratis app., der hedder ”Husets vejralarm”, som giver alarm ved anløbende 
højvande. Villi Skov lægger et link til app’en, ind på HSSF-hjemme-siden, og vi orienterer 
nærmere.
     Hans Nylandsted Andersen 

ANDRE NYTTIGE LINKS
www.dmi.dk/hav/maalinger/tidevand/

Her under dmi.dk/hav er der flere nyttige oplysninger som havtemperaturer og andre 
vejrobservationer.
     Red.   
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ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING
Selvaflæsningskort udsendes i begyndelsen af oktober  målerne aflæses pr. 31/10. 
Der vil være mulighed for at aflæsningen kan afleveres pr. tlf. og internet.

Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150, plus moms. Ved mang
lende rettidig 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 nødven
dig for et korrekt afregnet forbrug.
Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til www.ahsv.dk.
HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Se iøvrigt www.ahsv.dk

Vi administrerer for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning:
OTTERUP VANDVÆRK · Andelsselskab · Strandvejen 6 · 5450 Otterup

Tlf. 64 82 11 50  cj@otterupvand.dk



1. Tilslutningsbidrag:
 1.1 Bidrag til hovedanlæg pr. sommerhus, parcelhus, lejlighed, andelsbolig   
  (jf. dog 1.4).
 1.2 Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom (jf. dog 1.4). 
 1.3 Bidrag til stikledninger pr. stk. 
 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 Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående  
  års indeksregulering.
 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg,
  se “regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune”.
 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis,  
  pt. lydende på kr. 4.500,00.

2. Driftsbidrag:
 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom.
 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter.
 2.3 Vandafgifter til staten pr. forbrugt kubikmeter, pt. 

3.	 Betaling	for	aflæsning:
 3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før   
  betales pr. 1. marts. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men
  overføres til det følgende år.)
	 3.2	 Vandmåleren	aflæses	pr.	31.	oktober.	Der	udsendes	aflæsningskort	først	i		
  oktober. Også mulighed for indberetning via internet og telefon.
	 3.3	 Aflæsningen	skal	være	modtaget	af	AHSV	senest	6.	november.	Er		 	
	 	 aflæsningen	ikke	modtaget	inden	den	fastsatte	frist,	foretager	AHSV	
	 	 aflæsningen	mod	gebyr,	se	pkt.	4.3.
	 3.4	 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 i henhold til udsendte opgørelser.
	 4.3	 Gebyr	for	manglende	rettidig	indberetning	af	vandmåleraflæsning.
	 	 (AHSV	foretager	aflæsningen.)
	 4.4	 Gebyr	ved	flytning	(ejerskifte).
	 4.5	 Gebyr	for	årsaflæsning	(forhåndsaftale	med	AHSV).
 4.6 Gebyr for udlevering af målerdata, pr. ejendom.
 4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger pr. forespørgsel.

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: Dette	takstblad	er	gældende	for	2016	
  - afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2016.

kr.   5.025,00

kr. 12.730,00
kr. 10.510,00

kr.      540,00
kr.          7,50
kr.          6,25

kr.   1.000,00

kr.      100,00 
kr.      250,00

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

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV
Takstblad 2016


