
Referat af ordinær generalforsamling i

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning - AHSV

2021, torsdag den 19. august i Otterup Hallen

Formanden for AHSV, Villi Skov, bød velkommen til de 70 deltagere og gik straks til

generalforsamlingens dagsorden punkt 1, valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Knud Erik Madsen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet,

den 8. juli 2021, og udsat grundet Corona. Normalt afholdes generalforsamlingerne i

april. Dirigenten påpegede også, at generalforsamlingens udsættelse havde været

nævnt på AHSV's hjemmeside.

2. Bestyrelsens beretning.

Formandenbød velkommen til endnu en Corona- forskudt GeneralforsamlinB, oB

udtrykte glæde over at se den interesse, der udvises for vandforsyningen. Han

konstaterede endvidere, at det netop nu var et år siden, at vi også holdt en

Coronaforskudt genera lforsa m I ing i 2020.

Overskridelse af grænseværdien :

Arbejdet i AHSV har idet forløbne år været præget af f ølgearbejdet som

overskridelsen af grænseværdien for Desphenyl Chloridazon har givet, og det ekstra

arbejde dette har medfØrt i relation til forskellige løsningsmodeller. Der er ikke

fundet en endelig løsning endnu, men der er løsninger, som kan gennemf6res og

løse opgaven. Kontroltest har vist, at AHSV i årets løb har været lige under og

præcist på grænseværdien

Eierforhold:

AHSV er et såkaldt distributions vandværk, d.v.s. at der købes vand og sendes ud til

andelshaverne og øvrige forbrugere. Derudover er AHSV medejer af lnteressentskab



(l/S) Hasmark Vandværk, hvor AHSV ejer ca. 50 %. Opgaverne med boringer og

indvinding og kvalitetssikring ligger således i l/S selskabet.

Vandforbrug:

l2Ot9 solgte AHSV 5L.203 m3 vand. 12020 har AHSV fået leveret 59.019 m3 vand og

har i samme periode afregnet 56.119 m3 med de, ifølge vor revisor, i alt 1476

forbrugere. Det giver således et vandspild på ca.5 %o, det må betegnes som en

tilfredsstillende lav spildprocent. Der har været 1-t4fra flytninger i løbet af året, og

der er tilmeldt 5 nye vand brugere. De 3 stØrste forbrugere har tilsammen brugt

8992 m3. Det betyder, at de resterende sommerhuse har et gennemsnitsforbrug på

ca. 30 m3lår. Campingpladsen, som er den stØrste forbruger brugte, hvad der ca.

svarer til 266 sommerhuse. Der er 67 brugere, der har registreret 0 m3 i forbrug.

Bestyrelsesmøder:

Der har i løbet af året været få bestyrelsesmøder, som har været afholdt i lejede

lokaler for at overholde afstandskravene. Kontakten i bestyrelsen har været holdt

via ugentlige e-mail og via telefon, når det har været nØdvendigt. Der har været

holdt kvartals mØder med den administrative administrator, som er Otterup

Vandværk. Der har desuden været fællesmØder med nogle af de Øvrige nordfynske

vandværker med henblik på evt. at finde en fælles løsning på forsyningsopgaven.

Målerbrønde:

AHSV har i efteråret/vinteren udskiftet 184 målerbrønde og målere fra vest i

området frem til fra kolonien Opad og østpå, dvs. primært i Hofmansgaves Sommer

by. Der er stadig enkelte målere på Østre Strandvej, som AHSV har valgt ikke at

udskifte fordi, det kunne medføre ekstra omkostninger ved evt. at skulle grave i den

asfalterede vej og udskifte hovedledningen.

Målerbrøndene udskiftes, dels fordi de gamle brønde er for små til, at man kan lave

reparationer og udskiftninger nede i dem, og dels fordi de plastrør, de er lavet af,

har vist sig at blive svækkede og glasskøre med alderen. De nye målere, vi har sat op

de sidste 3 år, er forberedt til, at der kan sættes fjernaflæsning (radio) på dem, men

bestyrelsen har af økonomiske grunde foreløbig valgt ikke at gØre dette



Siden 2OOg har bestyrelsen systematisk udskiftet de gamle Ø300mm målerbrønde

hvert år. Det er gjort i et roligt tempo for ikke at skabe ekstra udgifter for

forbrugerne. Det er gjort ud fra Ønsket om at være selvfinansierende, og undgå

optagelse af banklån. Dette er foreløbig lykkedes, og det er bestyrelsens ønske at

dette også fremover skal tilstræbes.

Løsningsmodeller:

Der arbejdes stadig en del med forskellige løsningsmodeller for at fremtidssikre

AHSV's vandforsyning. Dels er der den aktuelle forureningssag, og dels er der et

krav fra kommunen om at skaffe alternativ leveringsmulighed ud over vor egne

nuværende boringer.

AHSV har en løsning, som forventes umiddelbart at kunne sætte i gang, hvis der ikke

findes bedre løsninger, nemlig at købe vand fra Otterup Vandværk. De har

filstrækkeligt vand af god kvalitet til rådighed og vil gerne forsyne AHSV. Dette vil

kræve en ny forsyningsledning fra Otterup til Hasmark, men der synes ikke at være

tekniske problemer med evt. at gennemføre dette. Tidsmæssigt vil det forventeligt

først være aktuelt at sætte i gang til næste år, terminen er sommer 2022 og

forventede anlægstider er omkring 3 mdr.

Måleraflæsninser:

Måleraflæsningerne i 2O2O er gået fint primært via mailsystemet. Der er nu kun 90

forbrugere, der benytter almindelig post. Der er lavet kontrol eller aflæsninger hos

en række forbrugere, der har ikke været større afvigelser i denne forbindelse. Som

tidligere nævnt skal have AHSV have fri adgang til aflæsning, kontrol og arbejde på

målerbrøndene. Hvis man har brug for hjælp til at gøre brønden frit tilgængelig, kan

man hurtigst muligt kontakte AHSV's administrator på ci@otterupvand.dk.

Sammenlægning:

Der-arbejdes fortsat videre efter ovennævnte løsninger, men formanden pointerer,

at der naturligvis ikke sker nogen sammenlægning uden en generalforsamlings

godkendelse, som der står i vore vedtægter.



Dirigenten takkede formanden for beretningen og pointerede, at der i den debat,

der måtte komme herefter ved uenighed vil være optælling af stemmer, 6n stemme

pr andelshaver. Ellers ingen optælling

lngen kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

3. Regnskabet for 2O2O

John Dreymann gennemgik regnskabet.

Torben Ravn, HP Fiskers vej 15 spurgte, hvorfor edb udgifterne havde så stor en

difference iforholdt il 2019.

Svaret var, at udgifterne til hosting og til Rambøll datacenter steget.

Torben Ravn spurgte endvidere til posten med bogf Øringog konsulent bistand. Her

svarede John Dreymann, at Otterup vandværk klarer al administration, sender

rykkerbreve ud, sender regninger ud og forbereder alle skrivelser til betaling, der

bliver godkendt af formand og kassereren.

Regnskabet blev godkendt

4. Budget

Kassereren gennemgik budgettet, som blev godkendt

5. lndkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag

6. Valg af:

a. Formand: Villi Skov blev genvalgt

b. Tom Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen

Aase Pliniussen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Erling

Struve, der ikke Ønskede genvalg.



c. Arne Hansen blev genval§t som suppleant

d. Registret revisor MS revision Aps Otterup blev genvalgt

e. John Barett blev genvalgt som kritiske revisor

f. Frede Kruse blev genvalgt som kritisk revisor suppleant.

7. Eventuelt.

Formanden afsluttede mødet med at dele en god og en dårlig nyhed med

generalforsamlingen.

Erling Struve, Hans N. Andersen, Paul Kildemoes, John Barett, Peben Rosendahl og

Villi Skov blev kaldt på podiet og ønsket til lykke med de 25 år i AHSV's bestyrelse.

De modtog en gavecheck i stedet for en flaske vin pr. år.

Villi takkede Erling Struve for det store arbejde med opsætning af bladet og det

store arbejde, han har lavet i alle årene.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod igen ordet til formanden, der

takkede dirigenten med en erkendtlighed og varslede det næste møde i HSSF.
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