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Referat af generalforsamling i Ferritslev Vandvark
7. september 2O2L
.
bl ev a f h o ld tk l. 1 9 . 0 0iF e r r it s le vF r it id s h u sDer
Ge n e ral fors aml i ngen
personer.
deltogi alt 17
Dagsorden:
1. Valg af d irigent
2. Bestyrelsens
beretning
3. Det reviderederegnskabfremleggestil godkendelse
4 . B ehandl i ng
af i ndk o m n ef o r s la g
5. Valg af medlemmerog suppleantertil bestyrelsen
P Ev al g er:
. TorbenHenriksen(modtagergenvalg)
. TorbenKnudsen(modtagergenvalg)
. A ndy J ak obs e n( m o d t a g e rg e n v a lg )

tu?o'H:t;lrr"
(modtaser
rs)
senva

. ThomasOl s en( m o d t a g e rg e n v a lg )
6. Valg af revisorog revisorsuppleant
P 3 v al g er:
. ThomasKristiansen(modtagergenvalg)

t'?o'Tlhe

(modtager
genvats)
Kristensen

7 . Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
foreslogHenninglohansen.Der var ingen modkandidater.
Bestyrelsen
HenningJohansenblev valgt. Dirigentenfastslog,dt
generalforsamlingen
var rettidigtvarsletog dermedbeslutningsdygtig.
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Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsensberetni ng
JensAnton Nielsenberettedefo lg e n d e :
Van dva rkets a ktiv itete r
Vandverkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand.
Vasentlige begivenheder i regnskabstret
Ferritslev vandverk har 508 forbrugere. Vandverket har itret flet 5
nye forbrugere. 1 p3 Hojager Alle, hvor nr. 7 og 9 er sammenlagt til 1
grund og l pE nr. 10. l pt Hemmeg\rdsvej nr. 7, og Nyborgvej 29 og
29A. Vandverkets ledningsnet er fuldt udbygget indenfor vandverkets
forsyningspligtsomr\de. Der er 7 ejendomme indenfor
forsyningsomr1det der endnu ikke er tilsluttet vandverket.
I juni mtned blev der etableret forsyningstedningtil Nyborgvej 29 og
29A, og samtidig blev der sat stik af til nr. 31 sE der er klar til
titstutning nEr det m\tte btive aktuett. Arsagen til at det blev aktuett
med ny forsyningsledning, var at DOT er blevet udskilt fra Ferritslev
Jernvare, som et selvstandigt selskab med samtidig kob af
ejendommen Nyborgvej 29.
Vedr. nyt regulativ og takstblad, sE er det en gentagelse fra de sidste 5
3r. Vandverket har hvert tr indsendt takstblad tit godkendelse, men pt
trods af at vandverket hvert 6r har nedsat taksterne vil Kommunen
stadig ikke godkende nyt takstblad .
Kommunen vil hverken godkende standard regulativ eller standard
takstblad som er udarbejdet af Energistyrelsen.Der er igjeblikket 7
vandverker i kommunen som af samme grund ikke kan ft godkendt
deres regulativer og / eller takstblad.
Sagen varetages pt nuvarende tidspunkt af den juridiske afdeling i
Danske Vandvarkers forening pA vegne af de 7 vandverker.
I marts 2020 afsagde Landsretten en dom ien lignende sag mellem et
vandverk pt Vestfyn og et botigsetskab og her var kendetsen hett ktar.
Vandverket var berettiget til at opkreve takster efter
standardtakstbladet. Desverre blev sagen af modparten anket til
Hojesteret. Herfra ventes der en endelig afgorelse ultimo marts 2021.
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Ferritslev Vandvark har i efter?ret 2020 indsendt forslag til nyt
regulativ til kommunen. Dette blev afvist af kommunen.
Regulativet er et nyt standardregulativ, som er udarbejdet af
foreningerne Danske Vandvarker og DANVA, der er de 2 foreninger der
varetager interesserfor b\de sm1 og store vandvarker i Danmark.
Regulativet er udarbejdet i samarbejde med relevante off. styrelser og
farende advokatfirmaer inden for vandforsyningsomrtdet.
Kommunens afgorelse er istarten af 2021 anket til Miljo- og
Fgdevareklagenavnet. Sagen varetages af foreningen Danske VV.
Ovennavnte problemer med FM Kommunes miljoafdeling g@r,at vi
stadig opkrever takster og bidrag efter det senest godkendte
takstblad, som er fra 2015.
Akonomi
Vandverkets regnskab er udarbejdet efter reglerne for vandforsyning.
Regnskabetender med en overdekning pt *r. 167.055
Vandverket har i tret brugt kr. 100.000 af tidtigere hensatte midler til
etablering af forsyningsledning til ejendommene Nyborgvej 29 og 29A,
udskiftning af SRO-anlag er bogfart som vedligeholdelse.
I tidligere 6r har vandverket hensat ialt kr. 396.000 til indfrielse af
gelden til Kommune-Kredit, n1r restgalden pt ttnet september 2022
skal refinancieres. I folge ltneaftale er restgelden til den tid kr.
396.241. Restgelden kan - med 10 dages varsel - helt eller delvis
indfries til kurs 100 pt tiaspunktet for renteaftalens udtgb. Belgbet er
indestSendepE en separat konto i Arbejdernes Landsbank.
Vandvarket
I 2020 har vandverket og filteranlag stort set fungeret uptklageligt.
Det nye SRO-anleg fungerer efter et par indkgringsvanskeligheder
efter hensigten. Alle vandanalyserforetaget i 2020 viser, at vandet fra
Ferritslev Vandverk overholder alle kvalitetskrav mht. mikrobiologiske,
fysiske- og kemiske parametre for drikkevand.
Vandverket har i 2020 udpumpet 49.019 m3 vand. Til andre
vandverker er der solgt 115 m3. Til egne forbrugere er der s1ledes
udpumpet 48.904 m3. Hos forbrugerne er der i samme periode.
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registreret et forbrug pE 45.732 m3. Vandverket har i perioden haft et
spild pt 3.172 m3 = 6oh.
Vandvarket har i 2020 haft et etforbrugpt 26.808 kwh. Forbruget af el
svarer til 0,55 kwh el pr. m3 udpumpet vand.
I perioden hvor det nye SRO anlag har fungeret har elforbruget veret
0,48 kwh pr. m3 vand.
Ledningsnet
Vandvarket har 2 boringer beliggende i umiddelbar nerhed af
vandverket. Den ene pE vandverkets grund, den anden pt TDC's
ejendom ca. 50 meter fra vandverket. Hver boring kan levere det vand
som er nodvendigt til daglig drift. Efter installation af det nye SROanleg korer begge boringer samtidig. Det betyder at der nu kun sker
en senkning af vandstanden i boringerne pt omkring 4-B m n6r
boringerne korer. Tidligere var senkningen af vandstanden 14-18 m.
Med installering af frekvensstyring har det betydet at vores elforbrug
efter ombygning er faldet med ca 25o/o.Pumperne yder tilsammen ca.
20 m3 pr. time, som er det flow vores filtre er dimensioneret til, men
hver pumpe kan give 25 m3 pr. time,st nedbrud elter reparation af den
ene af pumperne giver ingen problemer med fortsat drift.
Ferritslev Vandvark er nodforbundet til Rolfsted Vandvark med en fuld
forsyningsledning og til Ellinge Vandvark med en nadledning.
Ledningentil Rolfstedhar itret veret i brug ft gange iforbindelse med
mindre vedligeholdelsesarbejder. Derudover har ledningen veret i brug
en uge mens der p6 vandverket btev installeretnyr SRO-anleg.
Ledningen til Ellinge har veret i brug i en uge mens Ellinge Vandverk
havde reparation pt verket i juli m\ned.
Vi har iSret haft 2ledningsbrud iform af utette stophaner. Derudover
er der fjernet en stikledning i forbindelse med sammenlegning af 2
grunde p6 usjager Alle.
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Mtlere
Aflesningen af de elektronisk m6lere fungerer stadigvak fuldt
tilfredsstillende.
Brugen af de elektronisk afleste mSlere betyder, at vi kan informere
brugerene om evt. utatheder i deres instaltationer. Hvis ikke mtleren
pB noget tidspunkt i 48 timer fgr aflasning har stflet stille,, afgiver den
en alarm om konstant forbrug samt en melding om hvad
minimumsforbruget har varet pr, time i de 2 dogn. Forbrugeren f6r s6
en info om at hans mtler har afgivet alarm og han opfordres til at f3
undersogt sin installation.

Vandverkets balance udviser en samlet aktivmassepr. 31.12.2020p6
kr.3 .229.986
Overskudsdelen af den samlede aktivmasse udgor pr
31.12.2019 77o/o.
Vandverkets bestyrelsebetragter trets drift og regnskab som
tilfredsstillende.
Ad dagsordenens punkt 3: Det reviderede regnskab fremlagges
til godkendelse
Vandverkets kasserer,Torben Henriksen,fremlagde regnskabet pr.
udgangenaf december2020. Falgendenagletaler ftrt til protokol:
kr. 468.I02,kr. 167.055,kr.3.229.986,k r . 2 . 0 6 4 . 4 L 8,kr. 996.454,-

:ii'f*ilfiil.,3LL22o:

Regnskabet
blev godkendtuden kommentarer.
Ad dagsordenens punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indleveretnogenforslag.
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Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
var p3 valg:
Folgendebestyrelsesmedtemmer

: +:i3:t
ffiil5ff
?ffi,X?:ruil;,?i'
.

Andy Jakobsen(modtagergenvalg)

s ti l l e d eik k e a n d r e k a n d id a t e r .
Ge n eral fors aml i ngen
valgte sSledesfolgendepersonertil bestyrelsenfor
Generalforsamlingen

en2-3''n.
o"+lr"ri?;
Hen
riksen
.
.

TorbenKnudsen
Andy Jakobsen

Folgendesuppleanter var pE valg:
. O l e V orre (s om mod t o gg e n v a lgt il 1 . s u p p le a n t )
. ThomasO l s en(s om m o d t o gg e n v a lgt il 2 . s u p p le a n t )
s ti l l e d eik k e a n d r e k a n d id a t e r .
Ge n eral fors aml i ngen
valgte sSledesfalgendepersonertil suppleanter
Generalforsamlingen
periode:
for en 1-3rig
. Ole Vorre (1. suppteant)
. ThomasOl s en(2. s u p p le a n t )
Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant
P3 valg som revisor:
. ThomasKristiansen(som modtoggenvalg)
Generalforsam lingenstilledeikke a ndre kandidater.
valgte sEledesThomasKristiansenfor en 2-8rig
Generalforsamlingen
periode.
PEvalg som revisorsupplea
nt:
. Grethe Kock Kristensen(som modtog genvalg)
stilledeikke andre kandidater.
Generalforsamlingen
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valgtesSledesGretheKock Kristensenfor en 1Generalforsamlingen
3rig periode.
Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt
Intet at bemerke.

Dirigentenafsluttedemgdet og takkedeforsamlingenfor god ro og
o rd en.
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