Referat Maemosens Vandværk, d. 27/6-2022. Alle bestyrelsesmedlemmer til stede.
Finn vælges til dirigent.
Varsel om generalforsamling foretaget til tiden og uden bemærkninger hertil.
Finn gennemgår dagsordenen. Punkterne 9 og 10 indgår i slutningen af formandens
beretning.
Formandens beretning:
For ca 14 dage siden sad jeg og så en sandfærdig film om et firma der havde forurenet
drikkevandet så folk blev syge. Det fik mig til at tænke på, hvor er det dejligt at vi her i
området kan åbne vandhanen og drikke et glas koldt og frisk vand. Frisk vand kan jeg sige
med god samvittighed da vi ikke i årets løb har haft problemer med stoffer i vandet. Der
bliver året igennem taget prøver ved vandværket samt hos nogle forbruger.
2021/2022 har været et år uden de store problemer for os. Vi har været forskånet for større
brud på ledningsnet og vandværk.
Vi har fået en del nye forbrugere og vi er i dag ca. 375 forbruger hvor hovedparten er
sommerhuse. I 2022/2023 ser det også ud til at der kommer nye forbruger til.
Vores overgang til elektronisk aflæsning af målere ved årsskiftet er gået gnidningsfrit, og
dette bevirker vi nu overvejer at tage det sidste skridt, men det kommer jeg nærmere ind på
under punkt 9.
Vores vandværk og boringer er up to date og ledningsnettet er også ok, der er en ledning
ved Slude Strand vi holder øje med.
I årets løb har bestyrelsen deltaget i møder angående Danske Vandværk. Vi deltager i
Vandrådet ( sammenslutning af vandværker i Nyborg Kommune )som jeg netop er blevet
formand for. Vi har også været inviteret til møder på Christiansborg om miljø og vand.
Ligeledes har vi et godt samarbejde med Irene Andersen Nyborg Kommunes grund-og
drikkevandsmedarbejder og bestyrelsesmedlem Adam Habary er blevet ansat i
miljøafdelingen Nyborg Kommune, så vi har mulighed for at få de nye direktiver.
Vores regnskab er blåstemplet af revisorfirmaet EY og grunden mange nye forbruger
bevirkede det, at det overtræk vi fik bevilget i Frørup Andelskasse hurtigt blev minimeret.
Vi har et punkt 8 på dagsordenen BNBO som er en 200 m sprøjtefri zone som regeringen
har pålagt alle danske vandværker at få afklaret inden 31 dec.2022. Der håbes på frivillig
aftaler imellem jordbesidder og vandværkerne, sker dette ikke, så tager staten over og
bestemmer .
For nyligt var der strømafbrydelse ved Vandværket, og vi havde da aftalt med Tårup
Vandværk at vi i den anledning ville teste vores ringforbindelse så der var vand i hanerne.
En test der forløb uden problemer.

Der har i årets løb været megen gravearbejde i forbindelse med fibernet og nybyggeri. I dag
kræves det at håndværkerne kan få besked om ledningsnet inden for kort tid kaldet LER.
Dette har vi lagt i hænderne på NFS ligesom vi også har ladet NFS tage sig af opkrævning
af vand, det sparer vores regnskabsafd. for et stort arbejde.
Fremtiden for Maemosens Vandværk. Så længe vi kan levere frisk vand uden kedelige
stoffer så vil Nyborg kommunen ikke komme og blande sig, da de udmærket er klar over at
det vil være det billigste for forbrugerne, men ser vi 20-25 år frem kan det godt være at der
kommer direktiver om en stor ringforbindelse i hele Nyborg Kommune.
Sluttelig vil jeg takke bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde i årets løb, samt også
tak til Hans Erik Østfyns VVS, NFS , Nyborg Kommune. Tårup Portalen og Frørup
Andelskasse.
-

-

Erik præsenterer oversigt over masternes rækkevidde (fjernaflæsning). To master er
tilstrækkeligt. Fordele ved lækager nævnes som en egenskab ved systemet.
Bestyrelsen mener, at investeringen på 150.000kr. er god og følger branchens
fremtiden.
Erik fortæller om BNBO for Maemosens Vandværk specifikt.

Formandens beretning sættes under debat. Der spørges ind til antallet af vandværker i
Nyborg Kommune. Beretningen godkendes.
Revideret regnskab fremlægges:
-

-

-

Revisionsprotokollen fremlægges: Indtægten kan være misvisende, da der er
ubebyggede parceller. Der ses en meget lav svindprocent sammenlignet med
tidligere år. Det kan skyldes de nye målere.
Regnskab: Den store forskel (overdækning) skyldes måden, hvormed vi er begyndt
at opkræve, dvs. årlig fremfor halvårligt.
Elforbruget er steget (forventet), ligesom BNBO-erstatninger er inkluderet.
Aktiver + passiver gennemgås. Nye tilslutninger gør, at økonomien ser rigtig fornuftig
ud.
Der er brugt 19.119 m3 vand. Svindet er på 118 m3.

Spørgsmål, Jan fra Slude Strand. Overdækning på 108.000 kr. er en meropkrævning.
Hvorfor er der så underdækning på sidste side? Det skyldes revisionstekniske forhold.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
Budget for kommende år:
-

Der forventes mersalg pga. tilslutninger.
Elforbruget er hævet
BNBO erstatning er medtaget i budgettet
Kørselspenge hævet grundet forventet ekstraarbejde (bestyrelsesarbejde) i
fremtiden.

Budgettet godkendes enstemmigt.

Valg af medlemmer/suppleant:
-

Jan, Slude Strand, nævner, at det kunne være passende med en repræsentant fra
Slude-området. Det er ikke til dette valg, men måske kommende år.
Medlemmerne genvælges.
Valg af suppleant, Jens genvælges.
EY foreslås - og genvælges.

Pkt. 8 - ingen indslag
Intet til eventuelt.
Formanden giver en afsluttende bemærkning. Der takkes for deltagelsen.

