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Referat af generalforsamling i Ferritslev Vandværk
20. marts 2018
Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 i Ferritslev Fritidshus. Der
deltog i alt 19 personer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
• Jens Anton Nielsen (modtager genvalg)
• Jens Peter Rasmussen (modtager genvalg)
Suppleanter:
• Ole Vorre (modtager genvalg)
• Jørgen Guldbæk (modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
• Ernst Jørgensen
Suppleant:
• Karsten Therkildsen
7. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Johansen. Der var ingen modkandidater.
Henning Johansen blev valgt. Dirigenten fastslog, at
generalforsamlingen var rettidigt varslet og dermed beslutningsdygtig.
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Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning
Jens Anton Nielsen berettede følgende:
Vandværkets aktiviteter
Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand.
Væsentlige begivenheder i regnskabsåret.
Ferritslev vandværk har 460 forbrugere. Vandværket har i året fået 4
nye forbrugere, 1 på Ørbækvej og 3 på Højager Allé. Vandværkets
ledningsnet er fuld udbygget indenfor vandværkets
forsyningspligtsområde. Der er 7 ejendomme indenfor
forsyningsområdet der endnu ikke er tilsluttet vandværket.
Vedr. nyt regulativ og takstblad, så har det endnu, trods gentagne
møder og korrespondance med Faaborg-Midtfyns Kommunes
Miljøafdeling, ikke været muligt at få afdelingen til at godkende hverken
regulativ eller takstblad. Om vi når så langt, at vi skal ud i at sende en
klage til Energistyrelsen for at få et godkendt regulativ er endnu ikke
afklaret.
Ovennævnte problemer med FM Kommunes miljøafdeling gør, at vi
stadig opkræver takster og bidrag efter det senest godkendte takstblad,
som er fra 2015.
Økonomi
Vandværkets regnskab er udarbejdet efter reglerne for vandforsyning.
Regnskabet ender med en overdækning på kr. 4.909.
Der er for regnskabsåret 2017 hensat kr. 190.000 til nedbringelse af
gælden til Kommune Kredit når restgælden på lånet september 2022
skal refinancieres. I følge låneaftale er restgælden til den tid kr.
396.241. Restgælden kan - med 10 dages varsel - helt eller delvis
indfries til kurs 100 på tidspunktet for renteaftalens udløb.
Vandværket
I 2017 har vandværket, filteranlæg og SRO stort set fungeret
upåklageligt. På et tidspunkt fik vi nogle uforklarlige alarmer, men det
viste sig, at det var overgang i en ventil og efter den blev udskiftet har
alt fungeret perfekt. Alle vandanalyser foretaget i 2017 viser, at vandet
fra Ferritslev Vandværk overholder alle kvalitetskrav mht.
mikrobiologiske-, fysiske- og kemiske parametre for drikkevand. I
forbindelse med den store vandprøve i november fik vi også analyseret
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for cloridazon-desphenyl og som forventet viste der sig heller ikke
nogen spor af dette stof.
Vandværket har i 2017 udpumpet 63.272 m3 vand. Til andre
vandværker er der solgt 17.037 m3. Til egne forbrugere er der således
udpumpet 46.235 m3. Hos forbrugerne er der i samme periode
registreret et forbrug på 42.530 m3. Vandværket har i perioden haft et
spild på 3.705 m3 = 8%.
Vandværket har i 2017 haft et elforbrug på 32.517 kwh mod 26.528
kwh i 2016. Det lidt større forbrug i 2017 skyldes, at vi i de sidste ca. 4
måneder af året har leveret alt vand til forbrugere under Rolfsted
Vandværk. Forbruget af el svarer til 0,51 kwh el pr. m3 udpumpet
vand.
Ledningsnet
Vandværket har 2 boringer beliggende i umiddelbar nærhed af
vandværket. Den ene på vandværkets grund, den anden på TDC´s
ejendom ca. 50 meter fra vandværket. Hver boring kan levere det vand
som er nødvendigt til daglig drift. Boringerne kører i vekseldrift.
Pumperne yder hver ca. 20 m3 pr. time, som er det flow vores filtre er
dimensioneret til.
Ferritslev Vandværk er nødforbundet til Rolfsted Vandværk med en fuld
forsyningsledning og til Ellinge Vandværk med en nødledning.
Ledningen til Rolfsted har været i brug de sidste 4 måneder af året og
er det stadig på grund af renoveringsarbejde på Rolfsted Vandværk.
Vi har i året haft 6 mindre ledningsbrud i form af utætte stophaner. I
løbet af det kommende forår skal vi, når Fjernevarme Fyn går i gang
med gravearbejde på Ørbækvej, have gravet op til de gamle stophaner
til de ejendomme på Ørbækvej, som sidste år fik ny forsyningsledning
på sydsiden af vejen, og have dem blændet af.
Alle stophaner som vi kunne konstatere utætte i forbindelse med
trykprøvningen sammen med målerskift er nu udskiftet.
Målere
Aflæsningen af de elektroniske målere fungerer stadigvæk fuldt
tilfredsstillende.
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Vandværkets balance udviser en samlet aktivmasse pr. 31.12.2017 på
kr. 3.057.742
Overskudsdelen af den samlede aktivmasse udgør pr
31.12.2017: 68%.
Vandværkets bestyrelse betragter årets drift og regnskab som
tilfredsstillende.
Ad dagsordenens punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse
Vandværkets kasserer, Torben Henriksen, fremlagde regnskabet pr.
udgangen af december 2017. Følgende nøgletal er ført til protokol:
• Nettoomsætning:
kr. 619.906,• Overdækning:
kr. 4.909,• Balancesum:
kr. 3.057.742,• Overdækningskonto pr. 31/12-17:
kr. 2.076.047,• Likvide beholdning:
kr. 284.519,I regnskabet er der hensat kr. 190.000,- til delvis indfrielse af et lån i
Kommune Kredit, som skal renteberegnes igen i september 2022.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Ad dagsordenens punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indleveret nogen forslag.
Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
• Jens Anton Nielsen (som modtog genvalg)
• Jens Peter Rasmussen (som modtog genvalg)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
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Generalforsamlingen valgte således følgende personer til bestyrelsen for
en 2-årig periode:
• Jens Anton Nielsen
• Jens Peter Rasmussen
Følgende suppleanter var på valg:
• Ole Vorre (som modtog genvalg til 1. suppleant)
• Jørgen Guldbæk (som modtog genvalg til 2. suppleant)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
Generalforsamlingen valgte således følgende personer til suppleanter
for en 1-årig periode:
• Ole Vorre (1. suppleant)
• Jørgen Guldbæk (2. suppleant)
Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor:
• Ernst Jørgensen (som modtog genvalg)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
Generalforsamlingen valgte således Ernst Jørgensen for en 2-årig
periode.
På valg som revisorsuppleant:
• Karsten Therkildsen (som modtog genvalg)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
Generalforsamlingen valgte således Karsten Therkildsen for en 1-årig
periode.
Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt
Generalforsamlingen stillede spørgsmål til bestyrelsen angående
nedenstående emner.
•

Herrested Vandværk, og etableringen af en mulig vandforsyning
fra Ferritslev til Herrested.
Torben Henriksen forklarede sagens forløb og konkluderede, at
Faaborg-Midtfyn Kommune ikke umiddelbart kunne godkende
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projektet, hvorfor det ikke virker realistisk at gennemføre på det
nuværende grundlag.
•

Vandanalyser på vandværket hjemmeside.
Torben Henriksen oplyste generalforsamlingen om projektet
vedrørende ”restruktureringen” af vandværkets hjemmeside,
hvorfor det kan forventes at analyseresultaterne i den nærmeste
fremtid igen vil fremgå af hjemmesiden.

•

Indholdet af kalk i vandet.
Torben Henriksen oplyste generalforsamlingen om ”hårdheden” af
vandet fra Ferritslev Vandværk, som klassificeres om middelhårdt.
Et egentlig afkalkningsanlæg er en relativ dyr investering, som
bestyrelsen ikke umiddelbart har med i sine overvejelser om
fremtidige investeringer.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede forsamlingen for god ro og
orden.

Henning Johansen
Mødedirigent

