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Vagttelefon 66 18 25 54

Er det
66 18 25 54?
Akut?
Jooo... det sku’
jeg mene!

Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV

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
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48 sommerhusejere
kom til generalforsamlingen
trods det gode vejr
Onsdag den 9. maj 2018
Formanden Henning Hansen bød velkommen
til generalforsamlingen og indledte med lidt
praktiske informationer.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens Kristensen, som
blev valgt. Dirigenten takkede for valget og
indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden og gav ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning

Antal forbrugere i 2016:
1.473 solgt 50.588 m3 og et spild på under 2%
Antal forbrugere i 2017:
1.474 solgt 49.059 m3 og et spild på 5,4%
Der er afholdt møder med Otterup Vandværk,
som er vores administrator, kvartalsmøderne
er ændret til halvårsmøder som følge af det
gode samarbejde. Øvrige møder: møder med
Nordfyns Kommune, Vandråd Nordfyn, Danske Vandværker region Fyn, Byens Vandværk,
deltagelse i Vandværksmesse i Fredericia og
der er afholdt 6 bestyrelsesmøder.
AHSV har i nært samarbejde med Otterup
Vandværk og Midtfyns Vandforsyning færdiggjort vores ”persondataforordning” - en EU lov
som træder i kraft den 25. maj 2018, loven
fastsætter AHSV s håndtering af data i forhold
til andelshaverne.

Despenyl-chloridazon. Analysen viser en
måling på 0.12 mg. pr. liter, grænseværdien er
fastsat til 0.1 mg. pr. liter dvs. en overskridelse
på 0,02 mg. pr. liter. AHSV har tidligt offentliggjort overskridelsen både i medierne og på
hjemmesiden.
I andre EU-lande ligger grænseværdierne
væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor
ikke være problematiske, hvis de var blevet
gjort i andre EU-lande.
Her vil jeg citere fakta er fra Miljøstyrelsens
informations meddelelse:
Den sundhedsmæssigt acceptable daglige
indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter
for små børn. Det vil sige, at grænseværdien
er sat henholdsvis 3.000 og 500 gange lavere,
end hvis værdierne udelukkende skulle være
sat ud fra sundhedshensyn.
Det er AHSVs pligt og højeste ønske, at vi får
så rent drikkevand som muligt, AHSV og
Byens Vandværk arbejder sammen om at finde
muligheder for at komme under grænseværdierne.

Der har været en enkelt skyldner, som ikke
ville betale trods flere afdragsordninger. Skyldneren er nu i retten dømt til at betale.

De forskellige muligheder der foreligger pt, er:
1: Nye kildepladser,
2: Dybere boring af eksisterende boringer,
3: Der er fundet rent vand i en boring i Hasmark Mosen, denne boring ønsker Nordfyns Kommune ikke at vandværket benytter,
4: Vandværket har forespurgt ved Rambøll om
de kunne finde nye kildepladser, det ser
svært ud.

Der er afholdt de obligatoriske 4 vandanalyser. Som det sikkert interesserer jer meget er
der fundet en lille overskridelse af pesticiden

Generelt mangler der et lerlag i forsyningsområdet, som er i stand til at stoppe nedsivning
af forureningerne. Nordfyns Kommune på-
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lægger også Vandværket, at det bliver koblet
op på et andet Vandværk, som mulig nødforsyning, men som det ser ud pt er nærmeste
Vandværk endnu hårdere ramt af pesticider
end vi er. Vandværket (AHSV) har fået påbud
fra Nordfyns Kommune og en dispensation til
juni 2019 til at opnå minimum grænseværdierne.
Der er foretaget både egenkontrol og kontrol
af Nordfyns Kommune af værket uden bemærkninger.
Der er udskifter ca 90 brønde/målere i baglandet ved Østre Strandvej og på Østerballevej.
AHSV har startet montering af målere som
senere kan gøres fjernaflæste.
Jævnfør beretningen fra 2016 foreslog bestyrelsen at arbejde på et generationsskifte. For
at sikre den daglige drift, er der mulighed
for genvalg til alle på valg, da ingen emner
har meldt sig. Der var et enkelt tilsagn, men
vedkommende har måttet trække sig i sidste
øjeblik af personlige årsager.

Afslutning

Til slut takkede formanden på AHSVs vegne
alle vores leverandører, samarbejdspartnere,
bestyrelsen i HSSF, bestyrelsen i Byens Vandværk og ikke mindst vores egen bestyrelse for
godt samarbejde.
Herefter blev beretningen overladt til forsamlingen – der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Regnskab

Regnskab: John Barrett orienterede om, at alle
der har indgivet mail adresser har fået tilsendt
regnskabet. Regnskabet og budget blev gennemgået.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål fra John Eriksen Vibevænget: Der er
stadig en stor overdækning, hvor længe skal
det stå på?
John Barrett svarede : Det er ikke planlagt
med overdækning – men pga. bla. vejret har
vi ikke nået at udskifte alle vandmålere som

planlagt. Ligeledes mangler udskiftning af
et stykke af hovedledningen. Hvis vi skal i
gang med nye boringer, er det også fornuftigt
at have penge til dette, da det ikke er ønskværdigt at skulle bede andelshavere om et
anlægsbidrag.
Spørgsmål fra salen: er det rigtigt forstået at
der i budget 2018 er afsat ca. 900.000 kr. til
udskiftning af målere og hvor mange mangler
der at blive udskiftet?
Villi Skov svarer: der er mellem 500 og 700 –
der mangler. Ca. 100 målere udskiftes pr. år.
Spørgsmål fra Niels Birkevej: Er de nye målere, der opsættes fjernaflæste?
John Barrett svarer: nej – de er forberedte til
det. Der vil nok gå nogle år før vi vælger at
gå over til det.
Spørgsmål fra salen: Er målere, der udskiftes,
forberedt til at sidde under vand?
Villi Skov svarer: ja det er de.
Spørgsmål fra Svend, Tværstranden: Har I
taget priser hjem på, hvad det koster med
fjernaflæsning? Det koster millioner?
Spørgsmål fra salen: hvor langt er I nået med
måler udskiftning, hvor startes der?
Villi Skov svarer: Selvfølgelig får man besked
når måleren skal udskiftes, på hjem adressen
og på sommerhus adressen. Der startes igen til
efteråret, formentlig Østparken, Vestparken og
derefter øst for Øster Ballevej.
Regnskab og budget vedtages herefter.

Indkomne forslag:

der var ingen indkomne forslag.

Valg:

Valg af kasserer:
John Barrett genvalgt.
Tre bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hans Nylandsted Andersen,

Hasmark Strand

Paul Kildemoes og Villi Skov, genvalgt.
En Bestyrelsessuppleant:
Bente Schou genvalgt.
En registreret revisor:
Mogens Stougaard genvalgt.
En kritisk revisor:
Preben Rosendal genvalgt.
En revisorsuppleant:
Ole Skjoldborg Larsen genvalgt.

Eventuelt:

Der spørges til hvad Otterup kommune har
i sinde ang. yderligere sommerhusgrunde.
Spørgsmål gives videre til sommerhusforeningens generalforsamling.

5

Endvidere spørges til hvem, der bestemmer,
hvor der må laves boringer?
Svar: det er kommunen der er miljømyndighed.
Forslag til hvor vi kan få hentet vand fra eks.
Odense da vi jo derfra modtager fjernvarme.
Der er flere mulige steder, der er i overvejelser, men intet er besluttet endnu.
Spørgsmål til hvornår der ryddes op efter
grave arbejdet – det er på vej, udskudt pga.
det dårlige forårsvejr.
Formanden afslutter herefter generalforsamlingen og takker for fremmødet.

Referant:

Sekretær: Bente Schou
Dirigent Mogens Kristensen

Pollen
Gult stof på de østvendte kyster i maj
måned betyder gener for pollenallergikere,
men er iøvrigt ganske ufarligt for de fleste
sunde og raske mennesker.
Det forkommer altid i maj måned og det
stammer fra de svenske nåleskove i så store mængder, at det ligger i store bræmmer
på især østvendte kyster her i Danmark.
Vel og mærke når vi har vinden i øst.

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 tilfæ
lde
gælder:
HUSK at re
turnere
efter brug
, der er
andre der
har
brug for d
en.
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HSSF bestyrelse 2018
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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Vandforbruget år for år:
År Modtaget
kbm
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
1996 57.188
1997 42.917
1998 39.606
1999 42.450
2000 44.428
2001 44.678
2002 51.386
2003 52.287
2004 50.575
2005 47.352
2006 55.601
2007 56.931
2008 53.974
2009 54.904
2010 58.290
2011* 49.756
2012 52.561
2013 53.574
2014 55.505
2015 50.756
2016 51.293
2017 49.059

Solgt
kbm

Diff.
kbm

Diff.
i%

Genbrugsstationen
på Ørkebyvej i Otterup
står klar til at modtage
dit affald.

For at du ikke skal køre
forgæves, bringer vi her
åbningstiderne:

40.127 18.178
36.905 20.283
38.025 4.892
36.636 2.970
36.973 5.477
38.824 5.604
37.369 7.309
39.860 11.526
44.433 7.854
-269
50.844
44.409 2.943
52.692 2.909
53.222 3.709
49.936 4.038
499
54.405
53.796 4.494
44.212 5.544
47.657 4.904
46.844 6.730
50.753 4.952
46.092 4.664
705
50.588
37.891 2.640

31,18
35,47
11,40
7,50
12,90
12,61
16,36
22,43
15,02
-0,53
6,22
5,23
6,51
7,48
0,91
7,71
11,14
9,33
12,56
8,60
9,2
1,4
5,4

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

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 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.

Hasmark Strand

Dag-renovationen

Renovationssækkene afhentes
og tømmes ugentligt.
Sækkene sættes
for sidste gang
i 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.

Åbningstider på
Otterup Bibliotek
Søndergade 2
Otterup

Alle dage 7 - 22
(inkl. søndag)

Tlf. 64 82 86 80

Lægevagten

Tlf. 70 11 07 07

ngninger
Akutte spræ nettet
på lednings
5 54
Tlf. 66 18 2

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. Fiskervej 13
Mail: trhbrh@gmail.com
Jørgen Kolberg Nielsen, kasserer
Englandsgade 14, 1. th. 5000 Odense C
Tlf. 28358147
Strandadresse: Østre Strandvej 208
Mail: kolberge@email.dk
Paul Hansen, sekretær
Fasanvænget 15, 5260 Odense S
Tlf. 65958136 / 29828136
Strandadresse: Erikshåb 37
Mail: pauleva@youmail.dk
Lillian Madsen best.medl.
Anderupvænget 13, 5270 Odense N
Tlf. 61672506
Strandadresse: Rigmorsvej 1
Mail: fru@madsen.mail.dk
Paul Kildemoes, best.medl.
Annelisevænget 4, 5270 Odense N
Tlf. 66181717 / 29262554
Strandadresse: Østre Strandvej 66
Mail: kildemoes@nalnet.dk
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ANDELSSELSKABET HASMARK
STRANDS VANDFORSYNING

Årsrapport 2017
Introduktion

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M

Telf. 6487 1489
E-mail ms@ms-revision.dk
CVR. Nr. 5804 7414
www.ms-revision.dk
Kundenr. 454
Intern revisor

Tage Andersen
Preben Rosendal

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Flakhaven 1
5000 Odense C
Nordfyns Bank A/S
Jernbanegade 22
5450 Otterup
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2017 for
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af
vandværkets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Otterup, den 4. april 2018
Bestyrelse:

1

Henning Hansen (formand)

John Barrett (kasserer)

Hans J. N. Andersen (næstformand)

Villi Nielsen Skov

Povl Kildemoes

John Dreymann

Erling Struve

Bemærk: Alle underskrifter er underskrevet
elektronisk med nemid-signatur.
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MS Revision Registreret Revisionsvirksomhed
Mogens Stougaard, registreret revisor
Medlem af FSR Danske Revisorer
Thygesensvej 2
5450 Otterup
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Henning Hansen (formand)
John Barrett (kasserer)
Hans J. N. Andersen (næstformand)
John Dreymann
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

John Dreymann Hansen

Hans Jørgen Nylandsted Andersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-427241304975
IP: 109.57.174.71
2018-04-05 14:01:09Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-160898564331
IP: 87.49.146.232
2018-04-05 17:48:11Z

Erling Struve

Mogens Stougaard

Bestyrelsesmedlem

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-998510862940
IP: 87.49.147.105
Henning
Hansen
2018-04-09 09:59:44Z
Bestyrelsesformand

Serienummer: CVR:58047414-RID:27516192
IP: 5.103.13.13
Povl
Agnar Kildemoes
2018-04-09 10:34:55Z
Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-092584672349
IP: 87.58.97.191
2018-04-06 07:33:43Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-146631160520
IP: 212.130.123.78
2018-04-06 20:00:56Z

Preben Rosendal

Tage Andersen

Intern revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-381037937937
IP: 87.51.61.138
John
Barrett
2018-04-09 13:04:16Z
Bestyrelsesmedlem

Intern revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-965042020211
IP: 85.218.183.94
John
Barrett
2018-04-10
Daglig
leder09:18:15Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-278805152855
IP: 87.58.30.77
2018-04-07 12:52:03Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-278805152855
IP: 87.58.30.77
2018-04-07 12:52:03Z

John Barrett
Villi
Skov
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet
er Nielsen
underskrevet
via Penneo™ sikker digital underskrift.
Kasserer

Bestyrelsesmedlem
Underskrivernes identiteter er blevet registereret,
og informationerne er listet herunder.

Serienummer: PID:9208-2002-2-278805152855
IP: 87.58.30.77
2018-04-07 12:52:03Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-959168189695
IP: 2.104.87.178
2018-04-09 09:49:25Z

Erling Struve

Mogens Stougaard

Bestyrelsesmedlem

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-998510862940
IP: 87.49.147.105
2018-04-09 09:59:44Z

Serienummer: CVR:58047414-RID:27516192
IP: 5.103.13.13
2018-04-09 10:34:55Z

Preben Rosendal

Tage Andersen

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Intern revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-381037937937
IP: 87.51.61.138
Dette2018-04-09
dokument 13:04:16Z
er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til selskabets andelshavere
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning for perioden 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold ved revisionen
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis, de af bestyrelsen godkendte
budgetter for 2018. Budgettallene, som fremgår af en særskilt note, i tilknytning til årsrapporten, har ikke været underlagt
revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

3
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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•
•

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.
Otterup, den 4. april 2018
MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed
medlem af FSR - Danske Revisorer
Mogens Stougaard
Registreret revisor
Medlem af FSR - Danske Revisorer
Mne1492

Folkevalgte revisorers påtegning:
Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2017, der er i overensstemmelse med forevist
bogføring og bilag.
Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.
Otterup, den 4. april 2018
Intern revisor:

Tage Andersen

Preben Rosendal

Bemærk: Alle underskrifter er underskrevet
elektronisk med nemid-signatur.

Bladet Hasmark Strand
Udgiver:
Andelsselskabet Hasmark Strands
Vandforsyning.
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Indlæg til bladet kan tilsendes
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medlem (se omst. adr.) senest 10/5.
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Erling Struve
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Telf.: 40 33 19 51 4
Mailadr.: struve33@gmail.com

Ansvarshavende:
Henning Hansen
Østre Strandvej 84
5450 Otterup
Telf.: 29 26 28 50
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Produktion:
Vissenbjerg-Tommerup Tryk A/S

Penneo dokumentnøgle: JKXC5-17BFM-Z3A8W-06YZN-0QDJD-7BVA7

•

21

ANDELSSELSKABET HASMARK
STRANDSStrand
VANDFORSYNING ÅRSRAPPORT 2017
Hasmark
Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsregnskabet for Hasmark Strands Vandforsyning for 2017 aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om
de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.
Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til
orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet
af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning.
Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en
negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der
er op-krævet for lidt”).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af
vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af
vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.
Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære
aktivitet.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld,
amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.
Skat af årets resultat
Andelsselskabet er fritaget for beskatning.
Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Måles til kostpris
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Noter

1
2

3

4

2017
hele kr.

2017
budget t.
kr. ej
revideret

2018
budget t.
kr. ej
revideret

2016
hele kr.

OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

965.582
-163.131

1.328
-150

1.287
-110

930.282
-114.731

BRUTTORESULTAT I

802.452

1.178

1.177

815.551

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

-599.037

-930

-946

-596.842

BRUTTORESULTAT II

203.415

248

231

218.709

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

-241.067

-309

-271

-256.109

-37.653

-61

-40

-37.401

45.350

55

40

37.650

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

7.697

-6

0

249

FINANSIELLE POSTER

-7.698

6

0

-249

0

0

0

0

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
5

6

ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER

ÅRETS RESULTAT I ALT

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
7
placerigen og evt brugen af dem.
											
Red.
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Noter

7

8
9

2017
hele kr.

2017
budget t.
kr. ej
revideret

2018
budget t.
kr. ej
revideret

2016
hele kr.

ANLÆGSAKTIVER
Finansielle anlægsaktiver

2.745

0

0

2.745

ANLÆGSAKTIVER - I ALT

2.745

0

0

2.745

Tilgodehavender
Likvide midler

865.070
2.403.565

0
0

0
0

866.456
2.069.102

OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT

3.268.634

0

0

2.935.558

AKTIVER - I ALT

3.271.379

0

0

2.938.303

2017
hele kr.

2016
budget t.
kr. ej revideret

2016
budget t.
kr. ej revideret

2016
hele kr.

Noter

10

Over/underdækning

11
12
13

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristet gæld
Merværdiafgift (moms)
Afgift af ledningsført vand (statsafgift)

669.438
0
289.212

0
0
0

0
0
0

635.022
0
298.843

GÆLD I ALT

958.650

0

0

933.865

3.271.380

0

0

2.938.303

PASSIVER I ALT

2.312.729

8

2.004.437
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Noter

Note

1

2017
hele kr.

2017
budget t.
kr. ej
revideret

2018
budget t.
kr. ej
revideret

2016
hele kr.

887.055
887.055

888
888

887
887

798.087
798.087

370.856

416

400

360.060

370.856

416

400

360.060

20.463
20.463

0
0

0
0

1.312
1.312

-312.792
-312.792

24
24

0
0

-229.177
-229.177

965.582

1.328

1.287

930.282

Andel af driftsudgifter I/S Hasmark
Vandværk
Boringer, bygninger m.v. i alt

163.131

150

110

114.731

163.131

150

110

114.731

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I
ALT

163.131

150

110

114.731

BRUTTORESULTAT I

802.452

1.178

1.177

815.551

OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER
Fastbidrag
Fast driftsbidrag 1478 (1.479) antal
Fast bidrag i alt

Kubikmeterafgift, mængde 46.357 (45.008)
m3
Variabel bidrag i alt
Andre driftsindtægter
Anden indtægt
Andre driftsindtægter i alt
Overdækning/Underdækning
Overdækning/Underdækning

OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER

2

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Boringer, bygninger m.v.

9
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3

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

0
599.037
0
0
599.037

80
350
0
500
930

20
926
0
0
946

8.107
583.985
4.750
0
596.842

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I
ALT

599.037

930

946

596.842

BRUTTORESULTAT II

203.415

248

231

218.709

11.200
17.625
3.750
17.643
1.460
5.818
0
15.446
3.039
6.247
3.336
6.685
362
31.233
14.980

10
15
0
30
0
7
5
25
0
6
5
10
0
35
18

10
20
5
22
0
6
2
17
3
3
4
10
1
25
15

11.200
20.250
3.125
21.547
1.273
5.912
0
15.403
3.003
1.964
3.348
10.129
0
25.380
12.748

ADM.OMKOSTNINGER I ALT

26.300
195
19.066
58.770
-2.088
241.067

40
3
25
75
0
309

30
3
20
75
0
271

26.875
3.175
23.820
68.154
-1.196
256.109

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

-37.653

-61

-40

-37.401

Ledningsnet vedligeholdelse
Vandmåler vedligeholdelse
Kortlægning vedligeholdelse
Vedligeholdelse hovedledning
Ledningsnet i alt

4

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Administration herunder bestyrelse
Godtgørelse til kontorhold
Telefongodtgørelse
Bestyrelsesmøder
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen
Kursus for bestyrelsesmedlemmer
Forsikring personale
Kursus personale
Porto u/ moms
Bankgebyr
Kontorartikler
Telefonudgifter
Kontingenter m/ moms
Abonnement / licensafgift
EDB udgifter
Revision af regnskab / antaget
revision
Forbruger information (Hasmark Bladet)
Repræsentation
Møder og generalforsamling
Bogføring m.v. (konsulentbistand)
Differencer vedr. debitor

10
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ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER
Indtægter

Indtægter i alt

36.350
9.000
45.350

49
6
55

30
10
40

30.650
7.000
37.650

ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER

45.350

55

40

37.650

7.697

-6

0

249

0
269
-7.967
-7.698

6
0
0
6

0
0
0
0

0
239
-489
-249

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Gebyr momsfrie
Gebyr momspligtige

RESULTAT FØR FINANSIELLE
POSTER
FINANSIELLE POSTER
Renteindtægter fra pengeinstitutter
Udbytte
Renteudgift kortfristet gæld
FINANSIELLE POSTER
ÅRETS RESULTAT I ALT
Modpost resultatdisponering

BALANCEN
ANLÆGSAKTIVER

7

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapir Danske Bank A/S Kursværdi
9.906

2.745

2.745

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.745

2.745

ANLÆGSAKTIVER - I ALT

2.745

2.745

701.034
164.035
865.070

702.384
164.072
866.456

OMSÆTNINGSAKTIVER

8

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende moms
Tilgodehavender m.m. i alt

11
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ANDELSSELSKABET HASMARK
STRANDSStrand
VANDFORSYNING ÅRSRAPPORT 2017
Hasmark

28
9

Likvide midler

Likvide midler i alt

1.726.164
677.401
2.403.565

1.391.676
677.426
2.069.102

OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT

3.268.634

2.935.558

AKTIVER - I ALT

3.271.379

2.938.303

2.004.437
312.792
-4.500
2.312.729

1.775.260
229.177
0
2.004.437

159.177
8.861
20.000
481.400
669.438

95.321
12.140
20.000
507.560
635.022

-164.072
395.943
-187.859
-208.048
164.035
0

-171.079
365.088
-194.154
-163.927
164.072
0

289.744
289.744
298.843
-299.375

300.082
300.082
302.335
-303.574

Skyldig afgift af ledningsført vand
(statsafgift) i alt

289.212

298.843

GÆLD I ALT

958.650

933.865

3.271.380

2.938.303

Erhvervskonto Danske Bank
Aftalemidler Nordfyns Bank

PASSIVER
GÆLDSFORPLIGTELSER
Overdækning pr. 1. januar
Årets overdækning, jf. note 1
Indskudskapital
Overdækning pr. 31. december

11

Kortfristet gæld
Mellemregning I/S Hasmark Vandværk
Anden gæld, andelshavere
Revisor honorar
Leverandørgæld
Kortfristet gæld - i alt

12

Merværdiafgift (moms)
Primo saldo
Udgående moms
Indgående moms
Momsafregning til skat
Overført til tilgodehavende
Skyldig merværdiafgift (moms) i alt
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Overdækning

Afgift af ledningsført vand (statsafgift)
Afgift opkrævet aconto
Faktureret og opkrævet
Primo saldo
Afregning af afgift til skat

PASSIVER I ALT
12

06YZN-0QDJD-7BVA7
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Hasmark Strand

Regsnkab Hasmark Vandværk I/S 2017

Mellemregning Stranden
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Hasmark Strand

Lidt af hvert fra året der gik
Enebærodde

Vejen svært beskadiget i vinter. Men ude på
odden græsser kvæget for at få ryddet bevoksningerne.

Digelaget bekæmper hybenroser

På den nordfynske Kattegatkyst er det Nordfynske Digelag gået i krig med de vildtvoksende
roser. På digernes ydersider hvor roserne nogle
steder har taget overhånd er store entrprenørmaskiner nu nået et godt stykke på kysten.
Der er ikke tvivl om, at det er et stort arbejde
først at grave alle roserne op og så holde dem
nede i fremtiden. Roserne er meget at vanskelige at udrydde da rodnettet er sejlivet. Selv et

lille stykke af rodnettet er i stand til at vokse
videre så det er en lang og sej kamp digelaget
har startet.
Når kampen mod hybenroserne nu bliver intensiveret skyldes det plantens ringe effektivitet
som kystsikring. Rodnettet er ikke godt nok til
at holde på sandet, så nu bliver der sået græs
på de bare pletter, som bekæmpelsen efterlader, så må vi se hvad fremtiden bringer.

Hasmark Strand
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Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV
Takstblad 2018
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.

kr. 5.025,00
kr. 12.730,00
kr. 10.510,00

kr.
kr.
kr.

600,00
8,00
6,37

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 2018
		
- afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2018.

kr. 1.000,00
kr.
kr.

100,00
250,00

kr.
kr.
kr.
kr.

100,00
150,00
250,00
250,00

UDSTILLINGSHUS
Modellen kan ses på vores udstilling
i Middelfart. Se åbningstider på

www.lilje-huset.dk

60L-A hus?
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Tid til BASIS 70L
NORDSØ
NORDSØ BASIS 60L-B
K A M PA G N E M O D E L
NORDSØ BASIS 60L
NORDSØ BASIS 73L
Boligareal:
Overdækket:

60 m²
5 m²

Hems:
Træterrasse:

6 m²
18 m²

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:

NORDSØ E K S K L U S I V
NORDSØ E K S K L U S I V
NORDSØ E K S K L U S I V
NORDSØ E K S K L U S I V
NORDSØ E K S K L U S I V
NORDSØ
EKSKLUSIV
KR. 799.000
NORDSØ E K S K L U S I V
n?
r duLenUNS
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NORDSØ EMKagngS
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p
d
n
u
r
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NORDSØ EbK
SKLUSIV
■ 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.

*Se mere på www.lilje-huset.dk

Så ta’ et

Lilje-huset.dk
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Lilje-huset A/S tilbyder tryghed i dit byggeri. 4200 opførte Lilje-huse siden 1970 taler 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.
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Lilje-huset A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32 · 5220 Odense SØ
tlf.: 66 14 46 77 · lilje-huset@lilje-huset.dk

