
ANDELSSELSKABET SØHUS VANDVÆRK 

ANDELSELSKABET SØHUS VANDVÆRK 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 25.3.2008. KL 

19.30 

PÅ NÆSBYHOVED SKOV. 

  

  
Aksel indledte generalforsamlingen med at byde de 36 fremmødte 

andelshavere velkommen. Hvorefter vi straks gik over til dagsordenen. 

 

1.  Valg af dirigent  
  

 Bestyrelsen foreslog Børge Lund som dirigent, og Børge blev straks 

enstemmigt valgt uden modkandidater. Børge erklærede generalforsamlingen 

lovligt indvarslet, nemlig den 5. marts i Ugeavisen og i den udsendte 

forbrugeroplysning.  

  

2.    Bestyrelsens beretning. (se bilag) 

  

Aksel fremlagde beretningen ved hjælp af projektor med div.grafer, billeder 

ect. og understregede at hjælp til reparationer og udbedringer af rør inden for 

den enkelte andelshavers matrikel er for egen regning, så det er vigtig at have 

forsikringen i orden Og at der var stor forskel i behandlingen fra 

forsikringsselskaberne. 

  

 Der var en del debat om stophaner, og Aksel opfordrede til at hver især – også 

i egen interesse – holder disse let tilgængelige. Generalforsamlingen fastslog at 

andelshaverne overholder reglerne i regulativet om stophaner. 

  

Stefan Ricka Tingskiftet 44 ang. Forsikringer. 

Aksel ville ikke gå ind i en debat om navne på forsikring. Dette er privat. 

 

Adamsen Anderupvænget 

Stillede spørgsmål om mængden af slam fra filter 18 tons 

Aksel: dette er den mængde der udskilles ved iltningen/ filtreringen. Dette 

består af jern mangan okker m.v. 

 

Bert Van ´Malkenhorst Tønnesvej 8 

Spurgte om grænsen for 10 % spild på nettet og om prisen. 

Aksel: det er således at der er 10 % af spildet der er afgiftsfri, der efter betales 

fuld pris til staten. 

 

Adamsen Anderupvænget 

Spurte om hvor er det vandværkets ansvar og andelshaverens. 

Aksel: dette er helt klar skel, stophaner på privat grund betales af vandværket 

men ikke opgravningen dette er forsikringen eller andelshaveren. 

 

Rita Madsen 

Hvem betaler på privat fællesvej 

Aksel: det gør vandværket op til skel. 

 



Stefan Ricka Tingskiftet 44 og Fabrin Nielsen Allingtonvænget  

Plan for udskiftning af stophaner 

Aksel: der er en plan for udskiftning af målere der går på 8 år som vi er ved at 

ændrer til 6 år det er ved denne udskiftning at vi trykprøver og skifter 

stophaner der er defekte. 

Ja der er en plan der skal revideres. 

 

Adamsen Anderupvænget 

er det den nye afkalker der er skyld i gult vand 

Aksel: nej dette skyldes at der har været lukket for vandet og trykket er gået af 

rørene så det jern mangan der måtte side på væggen af rørene løsnes, dette er 

helt ufarligt. 

 

Bert Van ´Malkenhorst Tønnesvej 8 

Har I tænkt på at gå over til aflæsning via samme system som elværket 

Aksel: vi er begyndt at interessere os for dette. Har lavet en forespørgsel til 

elværket. Som det ser ud nu tror vi dette er for dyrt, men det bestemmer 

andelshavere om de vil betale og få større kontrol med forbruget evt. et alarm 

system ved et uventet højt forbrug. 

 

Rita Madsen 

Spurte om betalingen af aflæsning til Odense Kommune 

Aksel: der er gensidigt samarbejde om aflæsning uden betaling 

Beretningen godkendt kl. 20,30 

         

 Efter en god og livlig debat blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

  

3. Regnskab. 

Bert Van ´Malkenhorst Tønnesvej 8 

Kan vi regne med at få samme rente indtægt da det er den der er med til at give 

et overskud 

Bjarne: der er laver aftaler med banken så det påregner vi at kunne. 

   

Bjarne fremlagde det forgangne årsregnskab, og dette blev enstemmigt 

vedtaget. 

  

4. Budget. 
     

 Budgettet frem til år 2017 blev fremlagt og taget til efterretning der var fuld 

opbakning til  

 regulering af faste priser målerleje og fast afgift per ejendom per bolig 

  

 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

  

 Poul Barslund valgt for et år 

 Bjarne Petersen og John Andersen var på valg. Da alle gerne modtog genvalg 

  og der ingen modkandidater var, blev alle enstemmigt genvalgt. 

 

 Lars Nyholm, blev genvalgt som 1. suppleant. 

 Bert Van ´Malkenhorst Tønnesvej 8 som ny 2. suppleant 

        

 6.  Valg af revisor. 
            



 JL revision, Hjallesegade 54B, blev endnu engang genvalgt 

  

        7. Indkomne forslag. 
      

 Ingen indkomne forslag. 

  

        8.  Evt. 
  

Børge Lund erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for 

god ro og orden. 

  

Aksel takkede for en god dialog. 

  

  

  

      Knud Mortensen / Poul Barslund 


