Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2017,
kl. 19.30, fællesmødelokalerne på BAKC, Bakkensbro 6, Ullerup, med
følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og protokolfører
Bestyrelsens beretning ved formanden
Det reviderede regnskab for 2016 forelægges af kassereren til godkendelse
Budget for 2017 forelægges af kassereren til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Eventuelle indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Finn Küseler (modtager genvalg)
b. Povl C. Callesen (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Orla H. Jensen (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45.
Der deltog 27 andelshavere, samt 3 ægtefæller til andelshavere.
Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af
beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under
generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes
fra retsinstanser.
Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende,
fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren aflevere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen.

Formanden Frits C. Friedrichsen (efterfølgende ”FFF”) bød velkommen og ledede valg af dirigent og protokolfører.
1. Valg af dirigent og protokolfører.



Som dirigent blev, enstemmig, valgt Svend Jørgensen, Avnbøløsten.
Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl.

Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og
gennemgik derefter dagsorden.
Dirigenten fik generalforsamlingens godkendelse af at formandens beretning for
2016, samt regnskab 2016, kom til debat under ét efter regnskabet var forelagt.
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2. Bestyrelsens / formandens, Frits C. Friedrichsen, beretning.
Vi har i årets løb udpumpet 158.000 M3 vand og har haft et vandspild på 5,7
% hvilket vi er tilfredse med. Vi må jo have en difference på 10 % mellem udpumpet og ud faktureret mængde; alt udover 10 % spild skal vandværket betale grøn afgift af, selvom det er en stigning i spildet på 1 % i forhold til sidste
år, så er det absolut ikke alarmerende højt, så længe vi kan ligge og svinge
mellem 4 og 7 % så er vi tilfredse. I Blans har de haft større spild-problemer,
de har et vandspild, en lækage som de simpelthen ikke kan finde, de har i efterhånden mange nætter kørt rundt og prøvet at lukke forskellige steder for at
se om de kunne spore sig ind på hvor det kunne være galt.
Nu har jeg i sidste uge hørt at de endelig har fundet lækagen, men det har
været en drøj omgang for dem.
Vi har i årets løb udtaget 7 vandprøver alle sammen uden bemærkninger.
Vi kommer i år med et flot overskud på 84 tkr. Som skal holdes op imod et
budgetteret overskud på 39 tkr. Det skyldes udelukkende at vi har formået at
holde omkostningerne nede under det budgetterede, vi har heldigvis ikke haft
så mange ledningsbrud, og så lavede vi en aftale med Vand Schmidt om at de
administrerer vores hygiejne kontrol.
Umiddelbart efter sidste års generalforsamling afsluttede vi vort store projekt
med at skifte alle målere til fjernaflæste målere, det har indtil videre været en
stor succes, de kører upåklageligt, de har lettet kassereren for rigtig meget arbejde. Og som en ekstra sidegevinst for 9 forbrugere så har målerne registreret et unormalt højt forbrug, et vandspild; så der har været flere tilfælde hvor
Povl har fået meget positive tilbagemeldinger fra en vandspildsramt forbruger
især i et par tilfælde hvor vandspildet lige var opstået.
Men jeg kan ikke sige det tit nok, husk nu at kontrollere måleren det er Jeres
ansvar, ikke vandværkets. Men når det er sagt så har vores kasserer nævnt at
han vil tage turen rundt i hele forsyningsområdet måske en gang i kvartalet og
fjernaflæse målerne, for i Jeres interesse at imødegå et evt. vandspild; men
igen, læn Jer ikke op af det, der er kun én som er ansvarlig for at tjekke måleren og det er forbrugeren, jeg siger det bare fordi vi som bestyrelse ikke ønsker at få skudt i skoene ”at I kunne godt have fortalt mig noget tidligere at
jeg havde et vandspild”.
På sidste års generalforsamling snakkede jeg om at vi havde afholdt et par
møder på vandværket med Sønderborg kommune på vandværket fordi de vil
til at lave indsatsplaner, dvs. vi skal indbetale penge til grundvandsbeskyttelse,
vandsamarbejdet, som bl.a. skal bruges til erstatninger for sprøjtefri zoner
omkring boringer og til nyplantet skov på Nordals, det er penge som hidtil er
blevet opkrævet til at finansiere grundvandskortlægningen og nu da den er afsluttet, skulle de egentlig ikke opkræves længere, men så beslutter man i
vandsamarbejdet, Avnbøl/Ullerup Vandværk inklusive (om end modstræbende), at vi fortsætter med at opkræve disse penge.
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Grundvandsbeskyttelsen udgør for 2016 – 2017 28 øre, i 2018 – 2020 48 øre,
og 67 øre i 2021 og det er vel at mærke pr M3 forbrugt vand de vil opkræve
det. Når det ikke kunne være anderledes så stillede vi forslag om at afgiften
skulle opkræves på vandafledningsafgiften og ikke på alt det vand man forbrugte, men altså kun på den del som man afleder, på den måde kommer vi
alle til at bidrage stort set lige meget, i den nuværende form mener vi at den
rammer uforholdsmæssigt hårdt hos storforbrugerne det er jo dem som er
med til at billiggøre vandet for resten af forbrugerne, hos nogle store forbrugere betyder det en ekstra omkostning på over 10.000 kr. årligt. Havde man i
stedet for taget vores forslag så ville vandregningen max være steget med
omkring 100 kr. pr måler. Forslaget blev stemt ned med stemmerne 41 imod
18 for og 2 vandværker stemte blankt, af de fremmødte 65 stemmer sidder
Sønderborg Forsyning på 21 stk. idet de altid har 1/3 af stemmerne.
Vi mener at vi på landet kommer til at betale for den forurening de har lavet
inde i byerne, de fleste bor i byen men de vil have vandboringerne ude i det
åbne land. Det bliver storforbrugerne som kommer til at betale deres egen erstatning.
Den 1. februar 2017 vedtog kommunen så indsatsplanen for Sundeved som så
betyder at der senest år 2021 skal indgås aftaler med 2 lodsejere omkring
vandværket om pesticidfri dyrkning af nogle arealer, derudover får beboerne
på Bakkensbro forbud mod at bruge kemikalier i haven.
Grønbæk sagen; det eneste nye i sagen er at der atter engang er berammet
tvangsauktion over ejendommen, det er den 2. marts 2017.
Så for så vidt selve vandværksdriften har 2016 været et meget roligt år som
bare har kørt derudaf, men til gengæld har det politisk været temmelig udfordrende; men som jeg plejer at sige så er det mine kære kollegaer der i høj
grad har været med til at det alligevel er en fornøjelse at tage til bestyrelsesmøde hver eneste gang, det skal I have tak for.
Jeg vil ligeledes takke vore leverandører og samarbejdspartnere for et godt og
problemfrit samarbejde, tak skal I have.
3. Kassereren, Povl C. Callesen, aflægger revideret regnskab for året
2015.
Såvel driftsregnskab 2016 med noter, som statusbalance pr. 31. december
2016, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen.
Driftsregnskab 2016, med noter, blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen.
Driftsregnskabet viste
Samlet indtægt på

kr. 523.049,97

Samlet udgift på

kr. 438.981,95

Årets overskud

kr.

84.068,02

Statusbalancen balancerer med kr. 1.281.202,36 og udviser en egenkapital
pr. 31. december 2016 på kr. 760.553,52.
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Efter kassererens aflæggelse af regnskab var såvel formandens beretning for
2016, samt regnskabet for 2016, til debat.
Punkt 2 og 3: Debat, Bestyrelsens beretning og Regnskab 2016.






Orla H. Jensen spurgte hvorfor Sønderborg Forsyning har 21 stemmer.
o FFF orienterede om at det var godkendt i vedtægter for ”vandsamarbejdet mellem almene vandforsyninger i Sønderborg Kommune”.
o FFF orienterede endvidere om at bestyrelsen, sammen med bestyrelsesmedlemmer i andre vandværker, havde gjort en del ”benarbejde” for at få ændret beslutningen om de forannævnte 0,28 ører
(som stiger de følgende år); men der var ikke stemmer nok der
ville være med på dette.
Folker Svane spurgte om vandværket havde tænkt på at investere i solcelleanlæg til at producere strøm til vandværket.
o FFF, det havde tidligere været drøftet og undersøgt dette, men
dengang faldt det bl.a. på den omstændighed at vandværket så
skulle betale skat af dele af solenergien, selv om vandværket selv
kunne aftage strømmen.
Fru Frede Jessen opfordrede vandværkets bestyrelse til at arbejde på at
ændre opkrævningen af grundvandsbeskyttelse til en ”mere retfærdig
måde”.
o FFF; ja vi vil se hvad der er muligt.
o Kasserer Povl C. Callesen; umiddelbart er det nok ikke mere retfærdigt for alle vandværkets forbrugere end det nuværende, at opkræve grundvandsbeskyttelsen via forbruget hos den enkelte forbruger.

Herefter blev såvel bestyrelsens / formandens beretning for 2016,
samt regnskabet for 2016, enstemmigt godkendt.

4. Kassereren forelægger budget for 2017.
Budget 2017 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen.
Budget 2017 blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen.
Budgettet viste
Samlet indtægt på
kr. 506.400
Samlet udgift på

kr. 506.400

Forventet overskud

kr.

0

Budget 2017, blev af generalforsamlingen godkendt med
 27 stemmer for

0 stemme imod.
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I f. m. behandlingen af budget for 2017 kom der følgende opfordringer fra andelshaverne som opfordrede bestyrelsen til at undersøge følgende i f. m. budget 2018 som behandles på den ordinære generalforsamling i 2018
 Erland Kramer og Frede Jessen opfordrede bestyrelsen til at undersøge
mulighederne for at opsættes solceller til fremstilling af strøm til vandværket.
 Preben Hansen opfordrede bestyrelsen til at undersøge mulighederne for
at opsætte en husstandsvindmølle til fremstilling af strøm til vandværket.
 Dieter Sønnichsen opfordrede bestyrelsen til at undersøge mulighederne
for generel ”afkalkning” af vandværksvandet.
(Vandet har en hårdhedsgrad på 16).
o FFF oplyste at bestyrelsen ville undersøge mulighederne for det foreslåede
og orientere om dette på den ordinære generalforsamling i 2018.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
Valg af medlemmer, efter tur afgår
a. Finn Küseler (modtager genvalg)
Finn Küseler blev genvalgt.
b. Povl C. Callesen (modtager genvalg)
Povl C. Callesen blev genvalgt.
Valg af suppleant til bestyrelsen:
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)
Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant.
Herefter består bestyrelsen af følgende 5 personer; Frits C. Friedrichsen, Finn
Küseler, Hans J Callesen, Hans J Daabeck og Povl C. Callesen.
Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår:
Valg af revisor, efter tur afgår
a. Orla H. Jensen (modtager genvalg)
Orla H. Jensen blev genvalgt som revisor.
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Erik Dobby Callesen (modtager genvalg)
Erik Dobby Callesen blev genvalgt som revisorsuppleant.
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7. Eventuelt.
Under eventuelt kan alt drøftes; men intet besluttes.
 Søren Lauritzen spurgte om der kom en App til smartphone eller lignende som den enkelte forbruger kunne anvende til at kontrollere vandforbruget der registreres af de elektroniske målere.
o FFF og Povl C. Callesen, orienterede om at Kamstrup arbejder med
en løsning som man håber vil være tilgængelig i efteråret 2017; og
som fx via husets Wi-Fi kan aflæses på en computer.
o Erland Kramer; det vil vi også orienteres om på generalforsamlingen i 2018.
 Viggo Madsen spurgte om vandværket har et måleinstrument der kan
finde vandværkets vandrør, Pex-rør, i fx landbrugsjord.
o FFF, desværre nej.
 Erland Kramer fortalte at husstanden stadig oplever at der 4 gange dagligt er et stort fald på vandtrykket.
o Hans Jørgen Jøgge Callesen fortalte at vandværket igen ville prøve
at undersøge hvorfor er tilfældet dette ene sted i Avnbøl.
o Hertil var der en anden forbruger der oplyste at de også oplevede
det, måske én til 2 gange om dagen!

Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for ”god ro og orden”,
en usædvanlig stille generalforsamlingen som var ledt at lede igennem dagsorden og beslutninger.
FFF takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbakningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget; et bestyrelsesarbejde som FFF
syntes var og er positivt.
FFF takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Folk klappede– og vi gik over til maden.
 Sild med æg, frikadeller og rødkål.
(De to kræsne forbrugere fik makrel i tomat i stedet for sild!!!)
Svend Jørgensen
Dirigent

Povl C. Callesen
Protokolfører

Ud fra ovenstående forslag og ”krav” til bestyrelsen, vil bestyrelsen arbejde på
at der på den ordinære generalforsamling i 2018 kan orienteres om mulighederne / fremlægges forslag om
o Ændret ”retfærdig måde” at opkræve Grundvandsbeskyttelse.
o Solceller til fremstilling af strøm til vandværket.
o Husstandsvindmølle til fremstilling af strøm til vandværket.
o Muligheder for ”generel afkalkning” af ledningsvandet.
o Muligheder for en App eller lignende til den enkelte husstand for kontrol/aflæsning af den elektroniske vandmåler
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