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Andelsselskab Søhus Vandværk 
 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling d. 26. marts 2013 

Restaurant Næsbyhoved Skov kl. 19.30 

 

Bestyrelse til stede: Aksel Snerling, Knud Mortensen, Bjarne Petersen, John Andersen og Bert van 

Malkenhorst 

Suppleant til stede: Martin Køstner 

Suppleant afbud: Lars Nyholm 

Referent: Bert van Malkenhorst 

 

Der var fremmødt 29 personer. Ikke alle 35 fremmødte var stemmeberettigede. Der var 23 

andelshavere. 

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. BESTYRELSENS BERETNING 

3. REVIDERET REGNSKAB 2012 

4. BUDGET 2013 

5. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 

6. VALG AF REVISOR 

7. INDKOMNE FORSLAG 

8. EVENTUELT 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen. 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Børge Lund. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og er dermed lovligt. 

 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2012 

 

Formanden aflagde beretningen. 

Beretningen kan læses på vandværkets hjemmeside www.soehusvandvaerk.dk . 

 

Et udpløk: 

Formanden gjorde (igen) opmærksom på omkostninger ved vandspild, baseret på den aktuelle 

samlede pris for vand og vandafledning på mere end kr. 55 per kubikmeter. Vandspild fra utæt eller 

dryppende vandhane eller usynligt løbende wc-cisterne er forbundet med store omkostninger for 

andelshaverne. Hold løbende øje med vandinstallationen og fortag minimum månedlige 

måleraflæsninger. Læs mere herom på vandværkets hjemmeside www.soehusvandvaerk.dk . 

 

Ved byggeprojekter såvel hos andelshavere som andre opgaver (eksempelvis fjernvarmearbejde) vil 

Søhus Vandværk gerne deltage og assistere med viden om ledningsplacering og overholdelse af 
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regulativer (bl.a. hygiejne) på vandområdet – kontakt formand Aksel Snerling. 

 

Rita Madsen - Bodil Neergård Vænget 13 

Der blev nævnt beredskabsøvelse og oplysninger i forbindelser dermed – hvad vil det sige? 

Formanden 

Pjecen til generalforsamling 2013 ”Forbrugeroplysning 2013” er udsendt ved at de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer har været rundt og aflevere dem i postkasserne hos andelshaverne. Øvelsen 

viser dermed hvor langt tid der ville gå, hvis vi skulle oplyse om en vigtig meddelelse (eksempel: 

stort rørbrud) fra Søhus Vandværk. Vi går ud fra at postkassen tømmes regelmæssigt d.v.s. én gang 

om dagen. Som allerede nævnt tog det ca. 2½ time at uddele informationen. 

Derudover er der også information via Søhus Vandværks hjemmeside www.soehusvandvaerk.dk og 

andre infokanaler. 

 

Leif Simonsen - Nonnetittevænget 41 

Hvor mange penge bruger Søhus Vandværk på bestyrelsesmøder og ture? 

Formanden 

Det beløber sig til i alt kr. 12.000. Fremover vil Søhus Vandværk udbetale diæter per 

bestyrelsesmøde og afholde en udflugt med ledsager. Vi er dermed i henhold til FVD´s (Foreningen 

af Vandværker i Danmark) opfattelse at honorere bestyrelsesarbejdet på en passende måde. 

Næstformanden 

Det er det samlede beløb for møder og ture. 

Sekretæren 

De gennemførte ture afholdes i.f.m. bestyrelsesarbejdet. 

Formanden 

Arbejde udført af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med projekter aflønnes som en del af disse 

projekters omkostninger. 

 

Leif Simonsen - Nonnetittevænget 41 

Vandrør i krybekælder i rækkehusene som for eksempel Nonnetittevænget, kan Søhus Vandværk 

udskifte dem? 

Formanden 

Søhus Vandværket må ifølge Odense Kommunens vandregulativ ikke udskifte disse rør. Dette er en 

opgave for bygningsejerne. 

Ved rørbrud husk så at bruge jeres rørforsikring. 

 

Formanden 

Søhus Vandværk fortsætter samarbejdet som hidtil med Vandcenter Syd om fællesaflæsning af 

vandmåler til både brug for opgørelse af vandforbrug og spildevandsopgørelsen. Det er vigtigt for 

generalforsamlingen at være enige med bestyrelsen i dette samarbejde. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse 2012 

 

Det reviderede regnskab for 2012 blev udleveret. 

Kasserer gennemgik regnskabet. 

Regnskabet kan læses på vandværkets hjemmeside www.soehusvandvaerk.dk . 

http://www.soehusvandvaerk.dk/
http://www.soehusvandvaerk.dk/


Referat fra den ordinære generalforsamling d. 26. marts 2013 

 
Side 3 af 4 

Formanden oplyste at Andelsselskab Søhus Vandværk har ændret kontoplanen for budget og 

regnskab fra og med regnskabsåret 2012. Således er det nu i overensstemmelse med kontoplanen 

forslået af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Kontoplanen er meget specificeret og 

giver bestyrelsen bedre styrings- og kontrolmuligheder. Derudover er det en fordel at kunne 

foretage økonomiske sammenligninger med andre vandværker. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabsaflæggelse 2012. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 4. Budget 2013 

 

Budget og Takstblad 2013 blev udleveret. 

Formanden gennemgik budgettet og takstbladet. Det foreslåede takstblad for 2014 blev vist. 

Vandprisen fastholdes igen i 2013 og 2014 på kr. 5 per kubikmeter. Til gengæld stiger i 2013 det 

faste bidrag per vandmåler med kr. 20 per enhed. 

Budgettet og takstbladet kan læses på vandværkets hjemmeside www.soehusvandvaerk.dk . 

 

Leif Simonsen - Nonnetittevænget 41 

Hvorfor betaler Søhus Vandværk nu ejendomsskat? 

Formanden 

Odense Kommune har ændret praksis således at også enheder som vandværker fremover betaler 

ejendomsskat. Dermed kommer Søhus Vandværk (læs: andelshavere) til at bidrage til kommunens 

slunkne kasse. 

 

Budgettet og takstbladet blev taget til efterretning. 

 

 

Ad 5. Valg af bestyrelsen og suppleanter 

 

På valg i bestyrelsen var følgende to personer og begge modtog genvalg: 

- Aksel Snerling 

- Knud Mortensen 

Begge er (gen)valgt for 2 år. 

 

Suppleanter på valg var følgende og de modtog genvalg: Lars Nyholm og Martin Køstner. 

Begge er (gen)valgt for 1 år. 

 

 

Ad 6. Valg af revisor 

 

Revisorselskabet J.L. Revision blev af bestyrelsen foreslået og blev enstemmigt genvalgt for 1 år. 

 

 

Ad 7. Indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag indsendt til behandling for generalforsamlingen. 
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Ad 8. Eventuelt 

 

Formanden 

Formanden gennemgik den seneste vandprøve fra værket. Resultatet viste meget fine målinger for 

alle punkter. Læs mere herom på vandværkets hjemmeside www.soehusvandvaerk.dk . 

 

Næstformanden 

Der tales en del i pressen om stigninger for vandprisen. Dette er ikke tilfældet for Søhus Vandværk. 

Til gengæld stiger afledningsbidraget (kloak mm.) hvert år. 

 

 

Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger fra generalforsamlingen. Dirigenten takkede for 

god ro og orden og overdrog ordet til formanden. 

 

 

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. 

Ligeledes takkede formanden generalforsamlingen for den gode debat og oplyste at vandværket 

efterfølgende var vært til lidt godt. 

 

 

Formand:    Dirigent: 

 

 

 

Aksel Snerling   Børge Lund 

 

 

Næstformand:   Sekretær (referent): 

 

 

 

Knud Mortensen   Bert van Malkenhorst 

 

 

Kasserer:    Bestyrelsesmedlem / vandværkspasser: 

 

 

 

Bjarne Petersen   John Andersen 
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