Referat AHSV generalforsamling torsdag den 20. august 2020

Formanden Villi Skov bød velkommen og indledte med lidt praktiske informationer, især med fokus på
Covid 19 og det faktum at generalforsamlingen pga. dette måtte udskydes til den 20. august 2020.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Frede Kruse, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og
gav ordet til formanden.
Bestyrelsens beretning.
Året har i vandværksregi overordnet set været præget af de usikkerheder som overskridelsen af
grænseværdien for Desphenyl Chloridazon har givet, og det ekstra arbejde dette har medført i
relation til forskellige løsningsmodeller. For at sige det kort, der er ikke fundet en endelig løsning
endnu, men vi har løsninger som kan gennemføres og løse opgaven.
AHSV er et såkaldt distributions vandværk, d.v.s. at vi køber vandet og sender det ud til vore
andelshavere og øvrige forbrugere. Derudover er vi medejere af Interessentskab (I/S) Hasmark
Vandværk hvor vi ejer ca 50%. Opgaverne med boringer og indvinding og kvalitetssikring ligger
således i I/S selskabet.
I 2018 solgte AHSV 55.822 m3 vand. I 2019 har AHSV fået leveret 51.800 m3 vand og har afregnet
51.203 m3 med de i alt 1478 forbrugere. Det giver således et vandspild på 1,15%, det må betegnes
som en tilfredsstillende lav spildprocent. De 3 største forbrugere har tilsammen brugt 8.886 m3. Det
betyder at de resterende sommerhuse har et gennemsnitsforbrug på ca. 30 m3/år og det betyder
også at Campingpladsen som den største forbruger, brugte hvad der ca. svarer til 290 sommerhuse.
Der er i løbet af året afholdt bestyrelsesmøder, møder med vor administrative administrator som er
på Otterup Vandværk, møder med kommunen, dels om generel vandværksstrategi i kommunen og
del om konkrete forslag til løsning af opgaven om vandkvalitet. Der har desuden været en række
fællesmøder med nogle af de øvrige nordfynske vandværker med henblik på evt. at finde en fælles
løsning på forsynings opgave.
Vi har i efteråret/vinteren udskiftet 110 målerbrønde fra vest i området frem til før kolonien Opad. Vi
har således udskiftet målerne vestfra og frem til Schrødersvej. Der er dog stadig enkelte målere på
Østre Strandvej som vi har valgt ikke at udskifte p.g.a. det kunne medføre ekstra omkostninger ved at
vi skulle grave i den relative nye asfaltenvej og udskifte hovedledningen. Vi mangler fortsat at udskifte
stort set alle målere i Hofmansgaves sommerbyen.
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Vi udskifter målerbrøndene fordi de gamle brønde er for små til at man kan lave reparationer og
udskiftninger nede i dem, samt at 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 2 år er forberedt til, at der kan sættes
fjernaflæsning (radio) på dem, men vi har foreløbig valgt ikke at gøre dette.
Siden 2009 har bestyrelsen systematisk udskiftet de gamle ø300 mm målerbrønde hvert år til de nye
med diameter 400 mm. Det er gjort i et roligt tempo for ikke at skabe ekstra udgifter for forbrugerne.
Vi har ønsket at være selvfinansierende så det ikke var nødvendigt med optagelse af banklån. Dette er
foreløbig lykkedes, og det er bestyrelsens ønske at dette også fremover skal tilstræbes.
I forbindelse med undersøgelserne om alternative muligheder for at skaffe drikkevand, har vi efter
forslag fra Danske Vandværkers forening fået foretaget en vurderings værdiansættelse af vor
vandforsyning efter den såkaldte POLKA model, med hjælp fra ingeniørfirmaet Rambøll. Denne
opgørelse kan danne baggrund for værdien af AHSV i relation til evt. fusion med andre
vandforsyninger. Værdien af vore anlæg er efter denne model opgjort til 24,5 mill., dette er uden vor
andel i selve Hasmark Vandværk, som vi har andel i via I/S et som nævnt ovenfor.
Vi har som tidligere nævnt arbejdet en del med forskellige løsningsmodeller for at fremtidssikre vor
vandforsyning. Dels har vi den aktuelle forureningssag og dels har vi et krav fra kommunen om at
skaffe alternativ leveringsmulighed ud over vor egne borringer. Vi har arbejdet videre med de forslag,
der også blev nævnt på sidste års generalforsamling og har også haft yderligere muligheder til
drøftelse. De ændringer der pludselig skete i bestyrelsen i Nordfyns Vandværk har i nogen grad
forsinket undersøgelsen af en løsningsmodel, der byggede på en fælles løsning med flere nordfynske
vandværker, I har sikkert set lidt om det (Nordfyns Vandværk) i aviserne.
Vi har en løsning som vi forventer umiddelbart at kunne sætte i gang, hvis der ikke findes bedre
løsninger, nemlig at købe vand fra Otterup Vandværk. De har tilstrækkeligt vand af god kvalitet til
rådighed og vil gerne forsyne os. Dette vil kræve en ny stor 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.
Det er lidt vanskeligt at give en tilbundsgående orientering om hvad der er i støbeskeen med mulige
fremtidige tiltag, fordi beslutningerne afhænger af så mange parametre, men bestyrelsen har bedt
mig forsøge at skitsere nogle muligheder for at I som forbrugere skal være bedst mulig orienteret.
Overordnet vil vi, som vi også sagde ved sidste års generalforsamling, gerne arbejde hen imod en
sammenlægning af AHSV med Hasmark bys Vandværk og på sigt måske også med andre lokale
forsyninger. Hvilke muligherder der her vil være er ikke nemt at sige i øjeblikket, men vigtigt for os at
bevare en så lokal kontrol med vandforsyningen som mulig. Det betyder at vi gerne vil have
Generalforsamlingens tilslutning til at vi arbejder videre på evt. sammenlægninger med andre lokale
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forsyninger. Dette som alternativt til, at vi eller nogle af de andre lokale forsyninger bliver underlagt
større fælleskommunale løsninger.-(Det kunne f.eks. være Vandcenter Syd fra Odense)-. Hvilke vandforsyninger der er umiddelbare i den sammenhæng vil afhænge af forskellige ting, men de forsyninger
vi i øjeblikket taler med om bl.a. fælles forsyningsboringer er Ørritslev Vandværk, Nordfyns Vandværk,
Tørresø Strands Vandværk og Otterup Vandværk. Vi er i øjeblikket i gang med i fællesskab at
undersøge om der kan etableres en større vandforsyning fra området ved Pugholm, det er nord for
Norup by.
Måleraflæsningerne i 2019 er gået fint via mailsystemet. Der er kun 139 forbrugere, der benytter
almindelig post. Vi har lavet kontrol eller aflæsninger hos 126 forbrugere, der har ikke været større
afvigelser i denne forbindelse. Vi vil frem over sikre os at der ikke går mere end 3 år imellem en
bekræftet aflæsning. Dette understreger, som det tidligere er nævnt, at vi skal have fri adgang til
aflæsning, kontrol og arbejde på målerbrøndene. Hvis jeres brønd ikke er frit tilgængelig bedes i
hurtigst muligt kontakte os så vi kan få det registreret og evt. i fællesskab finde en løsning. Kontakt
gerne på e-mail via vor administrator på cj@otterupvand.dk eller på tlf. 64 82 11 50.
Formanden sluttede sin beretning med at ønske alle en god sen-sommer under alle de hensyn til de
udfordringer Covid-19 situationen sætter for alle.
Dirigenten tilføjer, at der selvfølgelig ikke træffes beslutninger om en endelig evt. sammenslutning
med øvrige vandværker, men at disse fremlægges til evt. afstemning og på kommende
generalforsamlinger.
Herefter blev beretningen vedtaget.
Regnskab.
Kasserer John Barrett fremlagde regnskab for 2019 og budget for 2020.

Spørgsmål til regnskab: John Nielsen Vibevænget. Er der en ide i at indbringe den kortfristede gæld,
da vi betaler renter af vores indestående?
Svar fra kasseren: Gælden er pr. 31/12 2019 og regninger betales først følgende måned i januar og så
nedbringes det indestående.
Herefter vedtages regnskabet.
Budget.
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Kasseren John Barrett fremlægger budgettet for 2020.
Vi rammer en smule ved siden af, men i lyset af de pågående undersøgelser omkring en evt.
sammenslutning og den usikkerhed der er omkring dette, regner vi med at vi kommer godt i mål.
Indkomne forslag: ingen

Valg: Kasseren John Barrett ønsker ikke genvalg – bestyrelsen foreslår John Dreymann og han vælges.
3 Bestyrelses medlemmer på valg Hans Nylandsted Andersen – samt Paul Kildemoes, begge modtager
genvalg, og der er ingen der ønsker at stille op mod dem.
Bente Schou på valg ønsker ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Jutta Tybjerg, der foreligger fuldmagt
og hun vælges.
Da John Dreymann bliver kasserer, vælges Tom Knudsen til bestyrelsen, dette for et år.
Der bliver så en ledig post som bestyrelsessuppleant og bestyrelsen foreslår Ole Larsen - som vælges.
Registret revisor Ms.- Revisor Aps. Otterup modtager genvalg og vælges igen.
Kritisk revisor Preben Rosendal modtager genvalg og vælges igen.
Kritisk revisor Allan Peterhãnsel ønsker ikke genvalg- bestyrelsen foreslår John Barrett som vælges.
1 Revisorsuppleant på valg Ole Skjoldborg Larsen modtager genvalg og vælges.
2 Revisorsuppleant Jutta Tybjerg indtræder i bestyrelsen og derfor forslås John Kruse som vælges.

Evt.
Spørgsmål:
Anne Hansen Vennelyst – det drypper ved toiletbygningen vendeplads på Østerballevej, hvor skal
man henvende sig?
Svar: fra formanden Villi Skov: Otterup Kommune.
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Formanden takker dirigenten vedudført gerning. Og takker afgående bestyrelsesmedlem Bente Schou
for sit arbejde.
Endvidere takkes afgående kasserer John Barrett for 24 år i bestyrelsen.

Formanden afslutter generalforsamlingen og takker for et godt samarbejde.

Referent Bente Schou
Dato 20. august 2020.
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