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AHSVs bestyrelse 2017

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 Henning Hansen byder velkommen 
til generalforsamlingen og indleder med prakti-
ske informationer. Herefter bydes der velkom-
men til repræsentanter fra Nordfyns kommune 
Birgit Hansen og Hans der kommer med oplæg 
vedrørende fremtidig affaldssortering.

Frede Kruse bedes om at være ordstyrer på de 
spørgsmål der evt. opstår undervejs. 

Nordfyns kommune vil gerne lave en fælles 
løsning/ fælles indsamling af affald. Kommunen 
har fået henvendelser fra flere sommerhus-
ejere der klager over at der er for lidt plads på 
grundene til affaldsspande, der er også flere der 
oplever at deres spande bliver brugt af udefra-
kommende. Kommunen vil gerne igangsætte et 
forsøg.

På nuværende tidspunkt bliver affaldet samlet 
i sække og spande og der er opsat bobler til 
indsamling af pap og flasker. Kommunen vil 
gerne etablere et forsøg med affaldsøer til fæl-
les indsamling. Der bliver ligeledes fremlagt 
problemet med de tunge lastbiler der somme 
steder ikke kan komme frem, da vejene er små.

Kommunen forventer at det bliver billigere for 
den enkelte husejer. Der er 3.500 sommerhuse 
i kommunen og der forventes en større andel 
af genanvendelse ved den nye ordning. I resten 
af kommunen er der for nylig etableret spande 
ved hvert hus til indsamling af glas og papir, 
dette kan ikke lade sig gøre i sommerhusområ-
derne pga. lastbilen, der samler ind, ikke kan 
komme rundt i området.

Kommunen ønsker forslag og kommentarer til 
en evt. placering af de kommende affaldsøer. 
Der vises oplæg over hvordan det kunne se ud 
– et område omkranset med hegn evt. udfor-
met som kommunens byskilte. Der spørges om 
hvem der kunne melde sig til at deltage i et 
sådant forsøg. Forsøget skal løbe over 6. mdr. 

forventet opstart i 2018, i forsøgsperioden vil 
der ikke blive indsamlet affald ved husene, der 
fritages for renovationsgebyr i forsøgsperioden. 
Det der kan indsamles er dagrenovation, pap 
og papir.

Kommunen ønsker tilbagemelding ang. place-
ring af affaldsstationerne, hvor langt skal man 
gå ? Kunne det evt. være i nærheden af udkør-
sel til områderne, der skal ikke være nogen 
gene for de omkring liggende huse.

Spørgsmål fra salen: Hvor store er stationerne, 
der er områder hvor det ikke kan lade sig gøre 
at placere disse?

Svar: Typisk ved udfaldsvejene, evt. bliver 
det nødvendigt at købe en grund hvor de kan 
placeres.

Kommentar fra salen, der er flere der ikke kan 
gå så langt.

Spørgsmål fra salen: Hvordan med beslutnings-
processen, der skal laves en rapport?

Regeringen har besluttet en ressourcestrategi 
hvor vi inden 2020 skal genanvende minimum 
50 % af affaldet – alt for meget genanvendeligt 
kommer i dagrenovationen, ressourcerne skal 
udnyttes bedre.

Spørgsmål: Er der allerede nu undersøgt hvor 
meget der genanvendes? 

Nej, men efter etablering af bobler til pap, pa-
pir og glas er dagrenovationen faldet med 7 %.

Kommentarer omkring hyppigheden af tøm-
ning, kan der spares på dette? Hvordan skal 
den enkelte husejer håndtere og sortere sit 
affald? Kommunen lægger op til en debat om-
kring dette. Vægtbaseret affaldshåndtering er en 
meget dyr løsning som flere igen går bort fra.

Pænt besøg til AHSVs  
generalforsamling 

Torsdag den 18. maj 2017
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Kommentar fra salen med en opfordring til at 
gå ind i projektet, da det er fremtiden, hellere 
være med og kunne have indflydelse end at det 
bliver trukket ned over hovedet på os. 

Kommunen planlægger også indsamling af 
plastik, da der er et stort behov for dette.

Orientering fra formanden for Sommerhusfor-
ening Hans Nylandsted Andersen. Kommunens 
to repræsentanter kommer til foreningens møde 
den 2, juli, hvor der kan stilles spørgsmål.

Formanden for AHSV Henning Hansen takker 
for kommunens oplæg.

Herefter fortsættes med generalforsamlingen i 
vandværket.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Frede Holmsted Kruse som 
dirigent, han blev valgt. Dirigenten takker for 
valget og indledte med at konstatere at gene-
ralforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. 
Herefter gennemgik dirigenten generalforsam-
lingens dagsorden. 

Bestyrelsens Beretning:
Antal forbrugere i 2015 = 1473 solgt 46.092 m3 

Antal forbrugere i 2016 = 1473 solgt 50.588 m3 
og et spild under 2 % 

Vi har nu ca. 1.150 mailadresser, som sparer 
både tid og porto. 

Kurser og møder: 
John Barrett og John Dreymann har deltaget i 
Regnskabsvejledning for mindre vandværker. 
Hans N. Andersen og Villi Skov har deltaget i IT 
sikkerhed. 

Der afholdes kvartalsmøder med Otterup Vand-
værk. Samarbejdet fungerer gnidningsfrit. 

Møde med Sommerhusforeningen (HSSF) 
februar 2016. Repræsentantskabsmøde med 
Danske Vandværker Region Fyn februar 2016. 
Repræsentantskabsmøde med Vandråd Nordfyn 
april 2016. Villi Skov deltog i Vandværksmesse 
i Fredericia i oktober 2016. Møde med Byens 

Vandværk oktober 2016. Der er afholdt 4 be-
styrelsesmøder.

Vandprøver:
Der er foretaget de obligatoriske 4 vandprø-
ver, alle prøver er fundet i orden iflg. BEK af 
01.06.2016. 

Diverse:
Bestyrelsen har været på rundvisning på Otte-
rup Vandværk og besigtiget både værk, brønde 
og vindmøller. 

Der er nu 4 hjertestartere i området, placerin-
ger er på vandværkets hjemmeside ahsv.dk. 

Beredskabsplan er ajourført og uddelt til begge 
bestyrelser i Hasmark Vandværk I/S. 

Aftale med Vandcenter Syd om udlevering af 
måleraflæsninger, så indberetninger kun skal 
forgå til AHSV (november 2016) 

Arbejder med kontraktfornyelse og værdiansæt-
telse af Hasmark Vandværk I/S. 

Årligt kvalitetskontrol af vandværket blev fore-
taget i november. 

Udskiftning af brønde og målere på Tværstran-
den, Yndgårdsvej og Søndervænget, 93 stk. 

1. december blev nødplan afprøvet, strøm-
men blev frakoblet på værket og nødgenerator 
tilkoblet. Strømmen til værket blev koblet på 
nødgenerator efter ca. 20 minutter. Planen 
fungerede planmæssigt. 

LER oplysninger er overført fra FVLS til OTV. 

Takstblad 2017 er godkendt af Nordfyns Kom-
mune. 

Vandværksforeningen Danske Vandværker har 
lavet en opgørelse til os med et forslag til et re-
alistisk betaling af et supplerende anlægsbidrag 
på bagrund af en opgørelse af de installationer 
og anlæg der findes på Campingpladsen. Deres 
opgørelse viser at Hasmark Strand Feriepark 
i 2016 svarer til 35 - 40 beboelses enheder. 
Nordfyns kommune der ifølge regulativet skal 
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godkende et eventuelt supplerende anlægsbi-
drag, og de har valgt ikke at ønske at fremme 
sagen. Vi har derfor valgt ikke at gå videre med 
den sag.

Formanden for Danske Vandværker Ole Will 
stoppede i december, ny formand er Per Roth. 

Vores sekretær gennem mange år Jutta Tyberg 
udtrådte af bestyrelsen og Bente Schou ind-
trådte som suppleant og fungerer som sekretær. 
Tak for tro tjeneste Jutta. 

AHSV vil hermed gerne opfordre nogle nye 
unge til at melde sig til bestyrelsen. 4 medlem-
mer af bestyrelsen har rundet de 70 år. Ældste 
medlem er 77 år, yngste medlem er 65 år. 5 af 
bestyrelsen har i år siddet 20 år i bestyrelsen, 
så der skal snart søges nye unge medlemmer, så 
der kan ske et generationsskifte. 

I 2017 vil AHSV forsætte udskiftning af brønde/
målere i baglandet, der mangler pt ca. 500 
brønde. 

Afslutning:
Formanden takkede på AHSVs vegne alle sam-
arbejdspartnere, leverandører og bestyrelsen for 
godt og hyggeligt samarbejde.

Herefter blev beretningen overladt til forsam-
ling – der var ingen spørgsmål og beretningen 
blev godkendt.

Regnskab
John Barrett orienterer om at regnskabet i år er 
udsendt sammen med indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen. For dem der ikke har mail 
adresse, er det i henhold til vores vedtægter 
muligt at rekvirere et regnskab.

Regnskabet blev gennemgået.

Spørgsmål fra John Eriksen Vibevænget: Hvad 
med overdækning – synes kun det går opad, er 
det målet fremover?

John Barrett svarer: Vi har i 2016 overbudget-
teret, vi fik ikke udskiftet alle de målerbrønde 
vi har regnet med. Det skal helst gå i nul – men 
vi har en plan med at alle måler brøndene 
skal udskiftes så vi har lov til den nuværende 
overdækning. 

Spørgsmål fra Hans Peter fiskersvej 13 : Vedrø-
rende administrationsomkostninger på ¼ mill. 
Hvad dækker det?

John Barrett svarer: Vi kører et regnskab efter 
Danske vandværker.
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Spørgsmål fra Henning Stagetorn: Hvor mange 
medlemmer har vi ? og hvornår udskiftes 
målerbrønde på Østre Strandvej, får vi besked i 
god tid? Og hvornår er måleraflæsning.

John Barrett svarer: Vi har lige nu ikke lyst til 
at grave den nye vej op, for at etablere nye 
målere, men inden for de næste 3 til 4 år er 
alle målere udskiftet, og alle får besked i god 
tid. Målere aflæses en gang årligt til den 31. 
oktober.

Regnskabet vedtages.

Budget
John Barrett fremlagde budget og der var ingen 
spørgsmål hvorefter budgettet godkendes.

Frede Ingemann fik som ønsket regnskaberne 
fra 2008 til 2015 udleveret fra I/S. Frede Inge-
man er ikke tilstede ved generalforsamlingen. 
John Barrett gennemgår overskrifterne i regn-
skaberne.

Indkomne forlag 
Der var ingen indkomne forslag.

Valg af:
Valg af formand:
Henning Hansen genvalgt.

2 Bestyrelses medlemmer på valg: 
John Dreymann og Erling Struve 
- begge blev genvalgt.

1 Bestyrelsessuppleant på valg: 
Arne Hansen blev genvalgt.
1 reg.revisor på valg:
Mogens Stougaard genvalgt.

1 kritisk revisor på valg:
Preben Rosendahl genvalgt.

1 Kritisk revisorsuppleant på valg:
Jutta Tyberg genvalgt.

Eventuelt:
Henning Hansen takker for valget, ønsker igen 
at fremhæve bestyrelsens ønske om yngre 
medlemmer og meddeler at det er hans sidste 
valgperiode.

Der er spørgsmål fra salen gående på hjerte-
startere – og kontaktpersoner. Hans Nylandsted 
Andersen beder vedkommende om at vente 
med spørgsmålet da det første på Sommer-
husforeningens generalforsamling handler om 
hjertestarter hvor man har inviteret formanden 
for Otterup Nye hjertestarterforening.

Mogens S. meddeler at der har været kursus i at 
anvende hjertestartere.

Der er også yderligere hjertestartere på Cam-
pingpladsen og i Østparken.

Vedrørende generationskifte i bestyrelsen 
kommer der forslag om at bestyrelsen forud for 
næste generalforsamling opsøger evt. nye inte-
resserede. Og når der står genvalg hos samtlige 
på valg, kommer der ingen nye. 

Spørgsmål fra Jørn Eriksen Vibevænget: på 
hjemmesiden står der noget om andelsbevis.

Erling Struve: Andelsbeviserne følger husene.

John Barrett forslår at Andelsbevis lægges sam-
men med skødet på huset.

Harry Hansen Plantagevænget: Ligger måler-
brønden altid inde på matriklen?

Villi Skov: I princippet ligger alle vandmålere 
på matriklen – men ved en udskiftning skal der 
jo graves rør ud til vejen.

Formanden takkede for god ro og orden.

Referant:
Sekretær: Bente Schou 
Dirigent: Frede Holmsted Kruse
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Formand Hans Nylandsted Andersen bød for-
samlingen velkommen til foreningens general-
forsamling i Otterup Hallerne torsdag den 18. 
maj 2017.

Han indledte med at mindes foreningens besty-
relsessuppleant Gunnar Lykke Holm, der døde 
den 28. oktober 2016. Forsamlingen holdt her-
efter en kort mindestund til ære for den afdøde.

Dagsorden: 

1. 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.

2. Bestyrelsens beretning for 2016
v/Formand Hans Nylandsted Andersen.

Efter generalforsamlingen 2015 konstituerede 
bestyrelsen sig som følger: Næstformand Villi 
Skov, Kasserer Ole Skjoldborg Larsen, Sekretær 
Finn Andreassen, Medlem Mogens Kristensen, 
Suppleant Gunnar Lykke Holm, Formand Hans 
Nylandsted Andersen

Året 2016 er nok det mest spændende år i min 
periode som foreningens formand. Vi nåede 
nogle væsentlige mål ved vores arbejdsindsats 
på følgende områder:

•  Nyt fælles projekt gennemført i samarbejde 
med kommunen om ny belægning på hoved-
færdselsårerne Østre og Vestre Strandvej

•  Hjertestarterområdet
•  Blåsere
•  Opnået styrket sammenhold i området via 

fællesmøde med medlemsforeningerne.
•  Skabelse af en fælles vision for foreningen 

fremtidige virke.

Nyt fælles vejprojekt
20 års arbejdsindsats fra mange personer har 
endeligt båret frugt. I samarbejde med Kom-
munen fik vi den 1. juli 2016 overdraget vores 
ny-renoverede Østre- og Vestre Strandveje fra 
Søndersø Entreprenør- og Vognmandsforretning 
A/S.
Vi kunne derfor søndag den 31. juli fejre indvi-
elsen af de nye veje, hvor viceborgmester Franz 
Rohde klippede den røde snor som markering 
på ibrugtagning af de nye strandveje.
 
Vi må sige, at vi igennem året og under færdig-
gørelsen af projektet igen har haft et godt og 
konstruktivt samarbejde med kommunen, dog 
med visse knaster vedrørende fartchikanerne. 
I starten kostede de en del buler i nogle biler, 
måske fordi chikanerne ikke var synlige nok. 
Vi mistede i årets løb mindst 10 stk., der enten 
blev fjernet eller ødelagt.

I et fortrinligt samarbejde med Stiftelsen Hof-
mansgave lykkedes det endeligt i maj 2017 at 
få placeret chikanerne og få dem godkendt af 
politiet. Det kan til evighed diskuteres, om de 
visuelt pynter i terrænet, eller om de har den 
ønskede fartdæmpende effekt. Men jeg er sik-
ker på, at flertallet af beboerne er klar over, at 
uden chikaner ville kørselshastigheden blive 
øget væsentligt.

Er vejene så som forventet? Ja fra bestyrelsens 
side må vi sige, at vi ser et fornuftigt resultat af 
et meget skrabet budget. Husk forhistorien med 
at vi som forening kunne have skabt et bedre 
projekt for færre midler, hvis vi havde fået den 
nødvendige opbakning fra beboerne. Men det 
fik vi trods mange forsøg ikke.

Det første vejprojekt i samarbejde med kom-
munen til den dobbelte pris blev også nedstemt 
af os beboere. Derfor fik vi den løsning, vi står 
med i dag. En løsning der efter bestyrelsens me-
ning er acceptabel, og som der selvfølgelig skal 
arbejdes videre på.

Sommerhusforeningens generalforsamling
Umiddelbart efter AHSVs generalforsamling
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Vi skal have ét års eftersyn juni måned med 
deltagelse af entreprenøren, kommunen og 
bestyrelsen. Her vil vi påtale konstaterede fejl 
og mangler, der skal udbedres. Blandt andet 
skal de sorte lapper dækkes med nyt stenlag. 
Vi gør i samme forbindelse nogle tiltag for at 
forbedre nogle få områder ved vejene, samt 
gennemfører en opretning af skærverne oven 
på dræningsrenderne.

Vi er vidende om nogle beboeres skuffelse over, 
at netop deres strækning ikke blev drænet i 
første omgang. Kommunen og vores opgave har 
imidlertid været at skabe et billigere projekt, 
og skabe de bedste forhold for selve vejkassen. 
Dette projekt har drejet sig om vejen, og ikke 
dræning af området. Men vores forening har 
p.t. en fornuftig egenkapital og vores mål er at 
skabe gode forhold for alle i vores område. Så 
vi vil på sigt arbejde på at få løst de fleste af 
udfordringerne hvad angår vand på vejene.

Jeg ved at der er nogle få modstandere af vej- 
og dræningsprojektets gennemførelse. Men i 
bestyrelsen håber vi de forstår, at vi har demo-
krati i Danmark så de i fremtiden lever med de 
beslutninger, der blev truffet.

For at finde en løsning på opgaven om opkræv-
ning af udgifter til de nye strandvejes vedlige-
holdelse har vi været i dialog med kommunen 
og Det nordfynske kystsikrings-, dige- og pum-
pelag. Ingen af nævnte instanser har imidlertid 
ønsket at påtage sig opgaven, og vi må følgelig 
selv stå for opkrævningen.

Derfor forventer vi, at alle pligtige bidragsydere 
til begge strandvejes anlæggelse betaler et årligt 
beløb til vedligeholdelse samt via medlemskab 
af foreningen støtter op om dens arbejde for vo-
res sommerhusområde. Det er endvidere ønske-
ligt, at alle øvrige beboere i området i fremtiden 
også vælger at være medlemmer af foreningen.
 
Hvis det mod forventning ikke lykkes at få alle 
pligtige bidragsydere til at betale, må vi frafalde 
vedligeholdelsen af vejene og afvente et nyt 
vejsyn, som kommunen er pligtig til at gå ind i. 
En sådan situation må imidlertid forventes kun 
at resultere i en meromkostning for alle pligtige 
bidragsydere.

I 2015 fik vi et forslag fra Allan Kjærgaard Jen-
sen og Pia von Folsach Hasmarkvænget 8 om 
etablering af fartdæmpende foranstaltninger på 
Strandvejen mellem Østre Strandvej og Grave-
maen. De efterlyste vejbump på strækningen, 
som naturligt nedsætter hastigheden. På denne 
baggrund fik vi ved henvendelse til kommunen 
foranlediget en trafik- og hastighedskontrol i 
løbet af sommeren 2016. Resultaterne viste 
efter kommunens vurdering imidlertid ikke 
grundlag for udførelse af ekstra fartdæmpende 
foranstaltninger.

Bestyrelsen har taget beslutningen til efter-
retning og fulgt en opfordring fra kommunen 
om i stedet at søge del i en såkaldt Stipulje til 
udvidelse af cykel- og gangstien mellem Kærvej 
og Østre Strandvej. Ansøgningen har til formål 
at skabe mere sikre forhold for både gående og 
cyklister i området. Vi forestiller os en udvi-
delse af den nuværende relativt smalle sti frem 
til udkørslen fra P-pladsen og videre derfra af 
gangstien frem til Østre Strandvej. Hermed kan 
der også på sidstnævnte del af strækningen 
opnås en egentlig adskillelse til biltrafikken.

Ansøgningen blev fremsendt til kommunen i 
februar måned og efter manglende tilbagemel-
ding er ansøgningen genfremsendt d. 8. maj til 
nye medarbejder hos kommunen.

Dræning
Som nævnt vil vi nu overvåge området og vur-
dere, hvor vi eventuelt skal supplere med dræn 
under hensyntagen til foreningens økonomiske 
formåen.

Jeg vil samtidig gøre medlemmerne opmærk-
som på, at de nye dræn som er etableret af 
kommunen ikke må anvendes til tilslutning for 
afvanding fra egen grund.

Hjertestartere
Vi er nogle fra bestyrelsen der har tilmeldt sig 
hjertestarterkursus hos Otterup hjertestarter-
forening, så vi kan fungere som hjerteløbere. 
Disse personer bliver tilkaldt fra alarmcentralen 
til afhentning af hjertestarter og assistance ved 
en persons hjertestop.
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En enig bestyrelse har besluttet, at betale for de 
første 20 medlemspersoner, der melder sig som 
hjerteløbere. Betalingen udgør 100 kr. hvori der 
er inkluderet et hjertestarterkursus og medlem-
skab af Otterup hjertestarterforening.

Vi vil også fortsætte vores arbejde med at søge 
fonde, så vi kan få etableret flere hjertestar-
tere. To af vores andelsforeninger, foreningen 
Georgia og foreningen Yndgaard har kraftigt 
anbefalet, at vi fortsætter dette arbejde. To per-
soner i områderne midt på Østre Strandvej og i 
området ved Vestre Strandvej døde sidste år på 
grund af hjertestop.

Som forening vil vi også sørge for de lovplig-
tige eftersyn af den ophængte hjertestarter på 
toiletbygningen ved Strandoasen og fastholde 
samarbejdet med Otterup hjertestarterforening.
 
Blåsere
Som nævnt sidste år har vi som et forsøg ladet 
vores blåsere overvintre på havet. Resultatet 
ser fornuftigt ud og forsøget er blevet godkendt 
af Farvandvæsenet. De vil blive inddraget til 
efteråret, og derefter vil vi afklare den frem-
tidige løsning. Det har været en mild vinter 
med få storme, men det er svært at spå om den 
fremtidige vejrudvikling. Men umiddelbart ser 
det lovende ud, og jeg mener vi har sparet ca.
30.000 kr. i 2016.

Endnu engang vil jeg appellere til jer. Husk: 
havet er en pragtfuld men også farlig legeplads 
med mange former for aktiviteter. Svømning, 
dykning, vandskiløb vindsurfing, vandscoo-
ter, jetski m.fl. Den tragiske ulykke i foråret i 
Københavns havn fortæller alt om farligheden. 
Lær derfor jeres børn og jer selv, at vi skal pas-
se godt på hinanden og altid bære fornødent 
redningsudstyr, når dette påkræves. Herved kan 
vi forhåbentligt undgå ulykker ved vores dejlige 
Hasmark Strand.

Fællesmøde
Som sædvane havde vi den 31. juli et rigtig 
godt dialogmøde med de øvrige foreninger i 
området. Mødet blev afholdt i Otterup haller-
nes lokaler.

For os i bestyrelsen er det utrolig vigtigt at få 
denne dialog, så vi i samarbejde kan udvikle 
foreningen. Vi drøftede blandt andet det gen-
nemførte vejprojekt og vedtog følgende vision 
for Hasmark Strand Sommerhus Forening:

•  At være en interesseforening hvis medlem-
mer er sommerhusejere i Andelsselskabet 
Hasmark Strands Vandforsynings (AHSV) 
leveringsområde.

•  At være en interesseforening, der er i stand til 
at håndtere problemstillinger af fælles inte-
resse for medlemskredsen med succes.

•  At være den foretrukne samarbejdspartner 
for alle i spørgsmål der vedrører foreningens 
medlemmer.

•  At være det naturlige samlingspunkt for alle 
de i første punkt nævnte sommerhusejere.

Datoen for dette års fællesmøde er allerede ad-
viseret til medlemsforeningerne. Det afholdes 
søndag den 2. juli kl. 10.30. Der vil forinden 
blive udsendt en dagsorden. Vi lægger på dette 
møde blandt andet op til en opfølgning på 
opgaven om den fremtidige vejvedligeholdelse, 
på det adviserede forsøg om ”Miljøpladser til 
affald” i vores sommerhusområde samt på for-
eningens vision, mål og strategi. Derfor har vi i
år udvidet vores indbydelse til at dække alle 
foreninger i AHSV’s forsyningsområde.

Et af foreningens højest prioriterede mål har 
igennem mange år været at skabe nogle mere 
vedvarende løsninger for vores fælles adgangs-
veje. Dette mål er nu delvist opfyldt. Derfor har 
bestyrelsen selvfølgelig drøftet vores fremtidige 
opgaver, og vi er klart overbeviste om, at for-
eningen også i fremover har sin berettigelse.
 
Bestyrelsen håber meget at det vil lykkes at 
få alle bidragspligtige sommerhusejere til at 
betale til vejvedligeholdelsen og alle til at 
være medlem af vores forening. Vores område 
har brug for sommerhusforeningen, der også i 
fremtiden vil virke som koordinerende led for 
samarbejdet med kommunen og andre rele-
vante instanser.
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Projekt pier
Dette nye projekt er et godt eksempel på en 
arbejdsopgave for foreningen.
Vi blev i foråret 2017 inddraget i projektet, 
der ligger i kommunens regi med planer om 
etablering af et pier anlæg (en større brokon-
struktion) ud i havet ved Strandoasen. Formålet 
er at tiltrække flere turister til det Nordfynske 
område.

Visionen med projektet kan være god nok, og 
pt. følger vi da også projektet og deltager aktivt 
i debatten. Men som jeg har sagt tidligere, skal 
man også forstå at værne om naturen, og der 
er grænser for, hvad området miljømæssigt og 
trafikalt kan bære ved at der kommer endnu 
flere turister til.

Beboerinformationer
Vi har i den forløbne periode løbende forsøgt 
at holde alle orienteret om bestyrelsens arbejde 
ved mail-udsendelse af beboerinformationer. 
Det vil vi fortsætte med, og vi er glade for at 
modtage jeres respons. Vi ser gerne, at alle 
tilmelder sig mailordningen som administreres 
af AHSV. Herved kan vi udsende informationen 
ud til alle.

Afslutning
Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at 
takke vores samarbejdspartnere.
Særlig tak til inspektør Dennis Stentebjerg 
Hansen fra Stiftelsen Hofmansgave og til kom-
munen. Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse 
for et godt samarbejde.

Debat efter bestyrelsens beretning
–  Tage Andersen takkede for en fantastisk 

beretning og opfordrede til, at den fremover 
udsendes til medlemskredsen per e-mail før 
generalforsamlingens afholdelse. Han udtryk-
te anerkendelse af bestyrelsens store arbejds-
indsats gennem alle årene.

–  Anne-Mette Sørensen gjorde opmærksom på, 
at trafikken på Østre Strandvej bestemt ikke 
er blevet mindre efter den nye vejbelægning 
er etableret. Der er mange trafikanter som 
kører til Halshuse og Erikhåb samt vejene bag 
Erikhåb via Østre Strandvej på vej til og fra 
deres sommerhuse. De kører via Østerballe-

vej ad Østre Strandvej fordi tilkørsel til deres 
sommerhuse via blandt andre Karensvej og 
Mollesvej er så dårlig og fyldt med huller, 
at de bruger Østre Strandvej. Ærgerligt men 
en realitet. Der køres også meget hurtigt, da 
vejbelægningen jo ikke er en chikane men en 
hurtig genvej for mange trafikanter.  
 
Måske en idé at renovere tilkørselsveje til 
Halshuse og Erikhåb området. Al kørsel med 
trailer foretages også via Østre Strandvej til det 
område, da vejen er bedre på Østre Strandvej.

Formanden svarede, at bestyrelsen netop havde 
modtaget e-mail fra spørgeren om samme 
sag. Problemet er taget ad notam, og vi vil 
gå i dialog med Stiftelsen Hofmansgave med 
henblik på at undersøge om generne ved den 
nuværende trafikbelastning af Østre Strandvej 
og Østerballevej kan undgås i fremtiden.

–  Steen Therkildsen fra foreningen Plantagen, 
der i 2016 blev medlem af sommerhusfor-
eningen, fortalte, at man ser en fordel i et 
fremtidigt samarbejde med sommerhusfor-
eningen. Konkret spurgte han ind til, hvordan 
kontingentordningen vil blive administreret i 
forhold til foreninger og øvrige beboere, der 
ikke er pligtige til at betale til vejvedligehol-
delse af Østre og Vestre Strandveje.

Formanden oplyste, at der for deres vedkom-
mende kun vil være tale om betaling af et årligt 
medlemskontingent på 65 kr., der dækker for 
udgifter til blåsere (40 kr.) og administration  
(25 kr.).

Steen Therkildsen opfordrede foreningen til 
at arbejde for flere aktiviteter for beboerne i 
området omkring Østerballevej frem for videre 
udvikling omkring campingpladsen og Stran-
doasen. Han nævnte i den forbindelse en in-
teresse for etablering af en bro ud fra stranden 
ved Østerballevej.

Formanden fandt ideen interessant og oplyste, 
at bestyrelsen gerne vil gå ind i et samarbejde, 
der kan befordre den ønskede udvikling.

–  Der blev afslutningsvist spurgt om, hvad en 
pier er.
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Formanden oplyste, at der er tale om en stor 
brokonstruktion, der udgår fra stranden og 
videre ud i havet.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt 
godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse og godkendelse  
af revideret regnskab
Kasserer Ole Skjoldborg Larsen fremlagde og 
gennemgik regnskabet, som udviser et under-
skud på kr. 41.538,69.

Debat efter fremlæggelse af regnskabet

–  Der blev stillet spørgsmål vedrørende de 
hidtidige udgifter til anlæggelsen af de ny-
renoverede Østre og Vestre Strandveje og 
hvad foreningens udgifter til veje dækker.

Formanden svarede, at udgiften til vejanlæg-
gelsen er afholdt af kommunen, der efterføl-
gende har opkrævet de bidragspligtige beløb 
af hver enkelt bidragspligtig forening og øvrige 
ligeledes bidragspligtige beboere. Foreningen 
har i regnskabsåret selv afholdt udgifter på 
65.628,82 til vejene, der primært vedrører 
forberedelse til gennemførelse af dræningspro-
jektet og spuling af gamle dræningsledninger.
 
–  Spørgsmålet om årsagen til nedgang i kontin-

gent og frivillige indbetalinger i 2016 i forhold 
til 2015 blev af kassereren forklaret med den 
relativt store udgift for den enkelte sommer-
husbeboer i bidrag til de nye veje. Fra 2017 vil 
vi overgå til opkrævning af kontingent via PBS, 
og vi forventer herved, at alle bliver medlem-
mer og betaler kontingent i henhold til det 
fremlagte forslag under dagsordenens pkt. 5.

Formanden gentog fra beretningen, at for-
eningen efter kommunens afslag om at forestå 
opkrævning af den bidragspligtige udgift til 
vejvedligeholdelse selv har måtte påtage sig 
denne opgave. Derfor er det vigtigt, at alle nu 
bidrager til den fælles kasse. Lykkes det ikke, 
vil kommunen være pligtige til at tage over, 
hvilket kun vil betyde højere udgifter for den 
enkelte beboer. Derfor er det bedst, at vi selv 
løser opgaven.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 
med applaus.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse og godkendelse af 
budget, samt forslag om alminde
lige kontingenter og vejvedligehol
delseskontingent

Kassereren orienterede om budgettet for 2017, 
der blev udarbejdet af bestyrelsen den 4. maj 
2017.

Forslaget til kontingent til foreningen udgør for 
2017 maksimalt 165 kr. per husstand. Beløbet 
fordeler sig med 100 kr. til vejvedligeholdelse 
for alle bidragspligtige beboere samt 40 kr. til 
blåsere og 25 kr. til administration.

For ikke bidragspligtige beboere udgør kontin-
gentet 40 kr. + 25 kr. i alt 65 kr.

Debat vedrørende budgettet
–  Lene Rosenly, Poppelvej fandt bestyrelsens 

plan med PBS-opkrævning velegnet til formå-
let. Det er nemt og bekvemt for betaleren, så 
man ikke overser opkrævningen i form af et 
girokort.

–  Erik Nielsen, Birkevej fik bekræftet, at kontin-
gentets andel til vejvedligeholdelse ikke læn-
gere baseres på, om man er fastboende, delvist 
fastboende eller ikke fastboende i området.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

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

7. Valg af suppleant
Claus Jensen blev valgt uden modkandidat.

8. Valg af revisor
John Barrett blev genvalgt uden modkandidat.

9. Valg af revisorsuppleant
Find Andersen blev genvalgt uden modkandidat.
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10. Eventuelt
•  Steen Therkildsen fra foreningen Plantagen 

gentog interessen for øget aktivitet, f.eks. en 
form for bro ved stranden ud for Østerbal-
levej.

•  Et forslag om vinteråbning af toiletbygningen 
på vendepladsen ved Østerballevej vil blive 
behandlet af bestyrelsen og forelagt kommu-
nen til stillingtagen.

•  På spørgsmålet om hvad bestyrelsen vil gøre 
i tilfælde af farlig sejllads ud for stranden sva-
rede formanden, at vi, såfremt det er muligt, 
vil påtale problemet over for vedkommende 
og ellers rette henvendelse til politiet som 
ansvarlig myndighed.

•  Lene Rosenly, Poppelvej roste bestyrelsen for 
dens arbejde.

•  Bestyrelsesmedlem Mogens Kristensen tak-
kede for genvalget og glædede sig over for-
samlingens opbakning til bestyrelsens videre 
arbejde. Han fremhævede, at vi er på vej til 
at skabe en anderledes handledygtig forening 
i fremtiden.

Dirigenten takkede til afslutning for god ro og 
orden under generalforsamlingen. Formanden 

sluttede generalforsamlingen med en tak for 
fremmødet og en tak til
dirigent Torben Knudsen for god mødeledelse.

For referatet den 23. maj 2017. Sekretær Finn 
Andreassen.

Dirigent Torben Knudsen
 

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.

HSSF bestyrelse 2017
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

Flemming Sørensen informerer  
om Otterup hjertestarterforening.
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Åbningstider på 
Otterup Bibliotek
Søndergade 2 
Otterup
Alle dage 7 - 22 
(inkl. søndag)

Tlf. 64 82 86 80

Lægevagten
 Tlf. 70 11 07 07

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 31,181996:    57.188  36.905  20.283 35,471997:    42.917  38.025   4.892 11,401998:    39.606  36.636   2.970   7,501999:    42.450 36.973   5.477 12,902000   44.428 38.824   5.604 12,612001   44.678 37.369   7.309 16,362002   51.386 39.860 11.526 22,432003   52.287 44.433   7.854 15,022004   50.575 50.844     -269  -0,532005   47.352 44.409   2.943   6,222006   55.601 52.692   2.909   5,232007 56.931 53.222 3.709 6,512008 53.974 49.936 4.038 7,482009 54.904 54.405     499   0,912010    58.290 53.796   4.494   7,712011* 49.756 44.212 5.544 11,142012 52.561 47.657 4.904 9,332013 53.574 46.844 6.730 12,562014   55.505 50.753   4.952   8,60 2015   50.756 46.092   4.664   9,22016 51.293 50.588 705 1,4  

* 1/1 - 25/10.
Find flere oplysninger om vandforbrug og vandkvalitet på www.ahsv.dk

Red.

Akutte sprængninger på ledningsnettet
Tlf. 66 18 25 54

 
Vandets PH 

– surhedsgrad

7,84

Der anbefales 

mellem 

7 og 8,5

Dag-renovationenRenovations sækkene afhentes 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/renovationen, tlf nr. 64 81 15 31.

Genbrugsstationen  
i Otterup
Genbrugsstationen på 
Ørkebyvej står klar til at 
modtage dit affald. For at 
du ikke skal køre forgæves, 
bringer vi her åbningsti-
derne:

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 genbrugs-
stationen på tlf. 64 82 86 
96.

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.

LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE SOMMERBY
BESTYRELSE:

Henning Findshøj, formandÅsumvej 323, 5240 Odense NØTlf. 66103777/21211134
Strandadresse: Østre Strandvej 198,Mail: hrf2@mail.tele.dk 

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

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

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

Suzanne Hruskova, best.medl.Østre Strandvej 206, 5450 OtterupTlf. 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
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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
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HJERTESTARTERE FINDES PÅ
Campingpladsen i receptionen i åbningstiden
Toiletbygningen på Oasen
Toiletbygningen ved vendepladsen ved Østerballevej
Toiletbygningen ved P-pladsen ved Halshusene
Østparkens postkasseanlæg
Den store gård på Hasmark Bygade 27 
Hofmansgave Gods

Prøv at se om du kan finde dem og orienter dig om placerigen og evt 
brugen af dem..
           
Red.
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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	2017
  - afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2017.
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KR. 749.000
*Se mere på www.lilje-huset.dk

Huset er blandt markedets bedst isolerede og tager udgangspunkt i 
Nordsø Basis som Nøgleklar leverance. Prisen inkluderer det sædvanlige 
udstyr jf. beskrivelsen i brochuren Nordsø Basis* og som eksempler kan 
nævnes:

■ 340 mm isolering i tag, U-værdi center 0,11
■ 300 mm isolering i gulv, U-værdi center 0,11
■ 215 mm isolering i ydervæg, U-værdi center 0,15
■ 3-lags lavenergiglas i døre og vinduer, U-værdi center glas 0,7
■ Entrepriseforsikring (all-risk)

Her udover har vi tilføjet det mest almindelige ekstraudstyr som  
træterrasse, hems og glastrekanter over vinduespartier i gavlen.

Lilje-huset A/S 
C.F. Tietgens Boulevard 32 · 5220 Odense SØ

tlf.:  66 14 46 77 · lilje-huset@lilje-huset.dkLilje-huset.dk

KAMPAGNEMODEL
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Boligareal:  60 m²
Overdækket:  5 m²

Hems:  6 m²
Træterrasse:  18 m² Lilje-huset A/S tilbyder tryghed i dit byg-

geri. 4000 opførte Lilje-huse siden 1970 ta-
ler sit eget sprog. Vi har herigennem opnået 
en usædvanlig stor erfaring og ekspertise 
i opførelse af fritidshuse og sommerhuse. 
Vi arbejder seriøst og professionelt med 
opgaven fra start til slut og vægter kvalitet 
højere end kvantitet.

Få kampagnebrochuren
ved at scanne koden

UDSTILLINGSHUS
Modellen kan ses på vores udstilling 

i Middelfart. Se åbningstider på 
www.lilje-huset.dk

Mangler du en 

byggegrund på Nordfyn? 

Så ta’ et kig på sommerhusgrunde.info

Tid til et nyt sommerhus?
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