Andelsselskabet ” Maemosen’s ” Vandværk
Referat af generalforsamling mandag den 29. juni 2020
Finn udvælges som dirigent
- Indkaldelse til Generalforsamling printet i lokalavisen pr. 10/6-2020 og således indenfor de 14
dage iht. §8.
- Dagsorden gennemgås.
- Formandens beretning
Formandsberetning Maemosens Vandværk 29 juni 2020.06.
2019 / 2020 har været et år hvor vi har brugt en del penge til at føre vores vandværk op til
fremtidens krav om at kunne levere frisk vand til vores forbruger.
Og når vi ser resultaterne af de prøver uvildige firmaer har taget hos os, så er der ingen røde
tal i analyserne, så drik roligt masser af vand.
Året 2019/20 har været, hvor vi har afsluttet en renovering af vandværket så det er
fremtidssikret i årene fremover.
Vi har afsluttet ringforbindelsen til Tårup Vandværk, så vis uheldet skulle være ude, hvad vi
ikke håber, så er vi sikret vand.
Vores gamle boring har fået en gennemgribende renovering, så vores 2 boringer er OK.
Her efter sommer begynder vi at udskifte samtlige vandmålere og til elektronisk aflæsning, så
det er nu slut med 31 dec. at komme ned på knæ, tømme vand for at aflæse målere.
Aflæsning fremover vil foregå ved at man går en tur i området med et elektronisk apparat, der
så via en anden måler sender tallene videre til NFS og som det ser ud til pt, så bliver det NFS
der fremtidig sender jer årsopgørelse og 1. aconto april mdr. og 2 aconto i oktober for
vandforbrug. Det bliver også dem der udsender rykkere til jer hvis det bliver nødvendigt.
Angående økonomien i vandværket kommer det senere ved regnskabs aflæggelse, men kan
oplyse at vi i 2019/2020 valgte at få bevilliget en overskridelse af vores kassekredit med
150.000,- men det gik dog ikke så slemt som vi frygtede. I 2020/2021 har vi i samråd med
vores revisor EY valgt at forhøje kassekreditten.
I stedet for at bruge af arvesølvet. Grunden er at udskiftningen af målere vil beløbe sig til 4 500.000,- kr. som vi så i stedet vælger at gnave af over en 3-årig periode. Dette vil I så senere
se at det vil bevirke et forslag om forhøjelse i takstbladet, men hvis i sammenligner vores
priser med andre vandværker i Nyborg Kommune, så er vi i den lave ende af skalaen.
Alternativet ville være at vi sendte jer en engangsregning på 1250,00 kr.
Vi har valgt at udskifte samtlige 360 vandmålere da det ellers vil give en masse ekstra arbejde
i regnskabet hvis vi delte dem over 2 eller 3 gange
De gamle målere skulle udskiftes grunden alder.
Vandværkets bestyrelse har med renovering af vandværk, ringforbindelse samt nye målere
arbejdet på at Maemosens Vandværk kan klare fremtidens krav til rent drikkevand.
Vandværket er også en del af Nyborg Kommunes Vandråd hvor man i fællesskab prøver at få
fornuftige priser på de opgaver der skal løses bl.a. vandprøver.
Vil slutte af med at takke bestyrelsen for samarbejdet i det daglige samt med Østfyns VVS.
Lynge Skovgaard, Agertoften 3. Hvorfor trækkes der på kassekreditten når der er overskud
på kontoen?
Pga. udestående momspenge er det ikke til at vide, hvor meget

vandværket ville få refunderet. Herudover vurderes det hensigtsmæssigt at bibeholde
en vis kapacitet til uforudsete udgifter.
Jens Hansen, Agertoften 24. Er det normalt at aflæse målere under vand?
Det hænder afhængigt af, hvor man er bosiddende.
Hvad gør man ifm. frost, hvis brønden står under vand?
Brøndene er isoleret, men herudover er det brugerens eget ansvar at sørge for frostfrie forhold
eller lukke for hanen forinden.
Formandens beretning godkendes enstemmigt.
- Kassereren gennemgår regnskabet.
Det foreslås at skrive det i regnskabet, at vandværket har en hjemmeside, Lynge Skovgaard,
Agertoften 3.
Lynge Skovgaard spørger ind til, hvordan overdækning på 141.000 bringes i orden. Svar: ifm.
Næste års investering i elektroniske målere.
Lynge Skovgaard kommenterer positivt på svindprocenten på 3.6 %.
Afskrivningen sker over 8 år (på målere) - men holdbarheden er 12 år - derfor kan man nå at
afskrive inden for afskrivningsperioden.
Engtoften 8, hvem leverer målerne:
Kampstrup leverer målere, som koster 725kr./ stk. + monteringsudgift, alt i alt ca. 1700 kr. /
husstand.
Hans Jørgen, Karen: Hvad gælder for bimålere?
Disse håndteres udover den, der måler på stuehuset.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
- Formanden fortæller: Målerafgift hæves til 700 + målerbidrag på 100 kr. Dette er lavt
set ift. andre vandværker. Prisen på vand bibeholdes på 4 kr. + moms ligesom
tilslutningsafgiften bibeholdes på 15.000kr.
Lynge Skovgaard spørger ind til, hvordan tilslutningsafgiften er fastsat i niveau.
Formanden beretter, at det er en historisk prisfastsættelse, som kræver kommunal
accept, såfremt man ønsker at ophæve denne. Denne er lav set ift. andre
vandværker.
Afstemning om driftsbidrag på 700 kr. og målerbidrag på 100 kr. Alle på nær én
stemmer for, ingen stemmer imod.
- Gunnar Pedersen og Adam Habary modtager genvalg. Jens Henrik Hansen
foreslås som suppleant og stemmes ind.
- Ingen indkomne forslag.
- Evt.
- Hvor stor kapacitet spørger Jens Henrik Hansen?
Der er kapacitet til 25.000m3, dvs. vi pumper ind m. ca. halvdelen af kapaciteten.

- Formanden takker for deltagelse
- Dirigent afslutter generalforsamlingen.

