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VEFLINGE VANDVÆRK 

Generalforsamling 

Referat 

 
Dato: Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 

Sted: Veflinge Hallen - mødelokale 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Buget for det kommende år til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Helge Jacobsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt  

 

 

1. Jens Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 

varslet. Charlotte Nicolaisen og Claus Christensen udpeget til at være stemmetællere og 

registrerede i alt 29 fremmødte stemmeberettigede og 2 fuldmagter, samlet 31 stemmer. 

 

  

2. Formandens årsberetning ved Henrik Pøhlsgaard: 

 

Sidste år fortalte vi om at vi havde fundet et sted i Morud Skov, hvor vi kunne bore efter 

vand og vi havde en tro på, at vi hurtigt kunne komme i gang med boringen. Inden vi gik 

i gang, blev vi standset med arbejdet, idet det viste det sig, at der var en sjælden plante i 

et mosehul ca. 300 m fra, hvor vi ville bore, og arbejdet blev standset. 

Vi prøvede at undersøge muligheden for en ny boring i Veflinge Skov – her har der 

ligget en losseplads, så den plan blev droppet. 

Henrik havde kontakt til Borefirmaet Højfeldt og de fortalte om et område nord for 

Veflinge i Sdr. Esterbølle, hvor der skulle være vand. Lodsejeren blev kontaktet og en 

aftale indgået. 

Der blev sendt en ansøgning til Nordfyns Kommune om tilladelse til at undersøge og 

bore. Godkendelsen med tilladelse om at bore kom i oktober 18’. 

Vandcenter Syd har en prøveboring ikke langt derfra (I Hemmerslev ved 

”vindmøllerne”). Den har ingen indflydelse på vores boring. 

Vi har en stor tro på, at der er godt og rigeligt med vand. Der prøvepumpes nu med ca. 

27 m3/h. Der skal prøvepumpes i ca. 4 uger, hvorefter der skal tages endelige prøver af 

vandet. 

Måske kan vi få 2 boringer derude, så vi eventuelt kan lukke vores boring oppe i 

Veflinge by. 

 

Vi har været til 2 møder hos kommunen vedr. ny Vandforsyningsplan, hvor kommunen 

har haft Rambøll til at udarbejde forslag. 

Vandforsyningsplanen har været sendt i høring – Henrik havde en kommentar til den; 

men kommentaren er ikke registreret!. 
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Henrik mener, at det er et dyrt krav om at der inden 1.6.2022 skal etableres forbindelse 

mellem vandværkerne via ledninger fra rentvandstank til rentvandstank. Forbindelser 

mellem ledningsnet til ledningsnet er en noget billigere løsning. 

Vandforsyningsplanen forventes vedtaget i slutningen af marts. 

 

Der afværgepumpes stadig fra vores reparerede boring, for at beskytte boringen i drift. 

Bentazon er stadig registreret i for høj en koncentration i boringen der ikke længere er i 

drift. 

Vi har haft møde med kommunen og regionen og at få undersøgt, lokaliseret og renset op  

fra den punktkilden, der med en vis sandsynlighed er skyld i, at vi ikke kan ibrugtage den  

boringen igen. Svaret fra regionen er, at der ikke er resurser (penge) til øvelsen.  

 

På vandværket har der været en del udfald, som skyldes at styringen ewr slidt op. Der er 

bestilt ny styring, som leveres i uge 12.  

 

Der er etableret vandforbindelse til 3 nye grunde, der er udstykte. 

 

I Farstrup har der været op mod 10 brud på 5 år – nok på grund af at ledningen er 

forholdsvis tyndvægget. 

 

Der er udpumpet 146.172 m3 vand og afregnet ca. 132.900 m3 og dermed er der et tab på 

ca. 9,1 % - tæt på ”10 % grænsen”. 

Det er for højt og det er aftalt at vi vil få iværksat undersøgelse og foretaget nødvendige 

reparationer.  

 

Alle vandprøver der er foretaget i årets løb ligger alle under gældende grænseværdier. 

 

Vi har ikke fået nye andelshavere i 2018 og har 573 andelshavere. 

 

Henrik takkede personligt Erling for godt samarbejde i de nu 40 år, som Erling har 

beklædt posten som Kasserer i vandværket. 

 

Henrik takkede bestyrelsen for samarbejdet i 2018. 

 

Der blev stillet spørgsmål til den kommende boring, ringforbindelse, 

vandforsyningsplanen, vandprisen, og til vandprøver. 

Bestyrelsen svarede på spørgsmålene. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Vandværket afskrives lineært over 25 år med 4 % om året. Årets resultat af ordinær drift før 

renter blev et overskud på kr. 317.133,79,- mod et underskud på kr. 61.874,58 i 2017. 

Baggrunden herfor er, at der i 2017 var store udgifter til Rambøll og borefirma i forbindelse med 

reparationsarbejde af den boring, der i dag ikke er i drift.  

Regnskabet blev godkendt. 
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4. Driftsbudget blev fremlagt og gennemgået af Erling Larsen.  

Der er i driftsbudgettet ikke taget højde for en ny boring (ca. 1,5 mill. (anlægsudgift)). 

Der var stor og berettiget kritik af bestyrelsen, for ikke har lavet et gennembearbejdet 

anlægsbudget, således at man blandt andet er i stand til kunne se, hvad der i fremtiden skal 

budgetteres med til eksempelvis en ny boring inkl. ledningsarbejde, 

ringforbindelser/sammenkobling af vandværker, vedligehold af vandværket etc. 

Det vil bestyrelsen tage alvorligt og arbejde med. 

Driftsbudgettet blev godkendt. 

 

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen.  

Helge modtager genvalg. 

Brian Steen Ørum, der er suppleant, ønskede at stille op til valg til bestyrelsen. 

Valget blev afgjort med 15 stemmer til Helge og med 13 stemmer til Brian. 

Helge Jacobsen genvalgt til bestyrelsen. 

 

Valg af Suppleanter: De 2 nuværende suppleanter ønskede begge at modtage genvalg. Der var 

ikke yderligere kandidater. Hermed genvalg til Melanie Lassen og Brian Steen Ørum. 

 

7. Revisor: Mogens Stougaard blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt.  

 

 

 

 

Referent Sten Nicolaisen 

 


