
 

Referat fra generalforsamling i Bøsøre Vandværk, torsdag den 11. april 2019 på Bøsøre Camping 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år forelægges  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er 

i. Inge Galthen - genopstiller 

ii. Karsten Bruno Jensen - genopstiller 

iii. Lars Andersen - genopstiller 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er: 

iv. Ole Vadsten - genopstiller 

v. Michael Gregersen - genopstiller 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Valg af revisor, på valg er: 

i. Vagn Mortensen - genopstiller 

Valg af revisorsuppleant, på valg er: 

ii. Peder Magaard - genopstiller 

8. Eventuelt 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 1: Peder Magaard valgt til dirigent. Peder bød velkommen og erklærede generalforsamlingen 

lovligt indkaldt. Gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til formanden for bestyrelsens 

beretning. 

 

Punkt 2: Formanden bød velkommen og fremlagde bestyrelsens beretning, som følger herunder: 

Bøsøre Vandværk beretning generalforsamling 2019. 
 

Tak for ordet, 

Indledning – det generelle 
Indledningsvis vil jeg sige lidt generelt om betegnelsen privat alment vandværk. 

Privat betyder, det som ordet siger, at det ikke er ejet af stat eller kommune – i modsætning til f.eks. 

Svendborg Vand og Affald. 

 

Privat – men vi er ikke mere privat, end at vi er forbrugerejet, og som navnet siger et andelsselskab 

med begrænset ansvar, hvilket vil sige, at de deltagende kun hæfter med deres indskud i selskabet og 

ikke med hele deres formue. 



Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, her fremlægges regnskabet til godkendelse 

(eller forkastelse), her vælges en bestyrelse,, som så har opgaverne og ansvaret for at vandværket. 

 

Som vandværk skal vi løse de samme opgaver som de større vandværker i byerne, opgaverne er 

selvfølgelig mindre, men alligevel de samme. De større vandværker har ansatte, ledelse osv. 

Vandværket er en virksomhed – vores produkt er drikkevand og distribution. 

Jeg vil vove den påstand, at skulle vi starte virksomheden fra ny, ville det være en kæmpe opgave, 

og til en pris som vi alle ville simle over.  

Det skal vi heldigvis ikke, vi bygger videre på de mange års indsats med at vedligeholde og 

udbygge, der hvor behovet er. Nogen let opgave er det ikke, men den løses fordi vi har historien og 

rutinen med os. 

Vi er et mindre vandværk med en begrænset økonomi, og bl.a. derfor løser vi opgaverne uden faste 

ansatte. 

Konkrete opgave så som 

• vedligehold og reparation af ledninger 

• vedligehold af tekniske installationer og boringer 

• regnskab, bogføring og opkrævninger 

• ledningsregistrering 

• og andre praktiske opgaver 
udføres af vores leverandører. 

Mens bestyrelsen, ud over det almindelige bestyrelsesarbejde, løser opgaverne med planlægning, 

opfølgning og administration. 

Vi kan konstatere, at der gennem årene er kommet et støt voksende antal lovkrav og dermed 

forbundne opgaver. Bl.a. opgaver som bestyrelsen løser, og som I ved arbejder bestyrelsen ulønnet. 

Samtidig ser vi ingen tegn på at opgaverne bliver mindre. 

 

I de fleste opgaver indgår administration, og vi har derfor gennemført en grundig gennemgang af 

vandværkets administration og de systemer, vi benytter. 

Vi har historisk anvendt forskellige systemer, som alle har fungeret. Men med årene er såvel drift 

som administration blevet mere kompleks, og derfor har vi fundet tiden inde til at forny, samle og 

integrere de administrative opgaver, og dermed etablere bedre redskaber nu og i fremtiden.   

En del af målsætningen har bl.a. været at det skal være lettere for nye/kommende medlemmer af 

bestyrelsen at indgå i arbejdet. 

Fornyelsen kommer også jer forbrugere til gode.  

  

Første synlige ændring er den nye hjemmeside.  Ud over de gængse informationer om vandværket 

så giver hjemmesiden adgang til: 

• GEUS/Jupiter med masser af informationer om vores boringer. 

• Grafiske kort med ledningsnettet. 
Når vi har omlagt forbrugerregisteret kan den enkelte forbruger logge ind på sin egen profil og 

rette/opdatere e-mail, telefon osv. samt registrere måler aflæsninger. 

Mobil numre er vigtige – med vores nye system får vi et varslingsmodul, som kan sende Sms’er til 

udvalgte eller alle forbrugere; dels varsel om lukning af vandet, men også varsle i forbindelse med 

utilsigtede hændelser, som eks. vis, hvis der skulle indtræffe en forurening. 

 

I bestyrelsen udfordres vi på flere fronter Vi skal holde boringer, vandværk og ledningsnet i god 

stand, men også samtidig bestræbe os på at holde vandprisen i ro. 

År tilbage havde vi en periode med tilgang af nye forbrugere, hvilket i de år gav en god økonomi. I 

de senere år får vi sjældent nye forbrugere, dertil kommer, at vi også kan konstatere, at vi over en 

årrække sælger mindre vand. 



 

Gennem årene er der udført mange opgaver såvel på værket, boringerne og ledningsnettet. 

Overordnet set mener bestyrelsen, at vi på alle tre områder har fulgt op og løst opgaverne. Men 

færdig bliver vi aldrig – alt har begrænset holdbarhed – og det er jo det afskrivningsreglerne 

fortæller.  

Vi ved der er opgaver, der skal løses i årene, der kommer. Vi kommer tilbage til det under punktet 

budget. 

Som I vil se på regnskabet, så har vi et underskud – ikke fordi årets udgifter er større end 

indtægterne. Underskuddet opstår alene fordi vi medtager afskrivningerne. 

Og afskrivninger skal med – alt har en begrænset levetid, og dermed kommer der også et tidspunkt 

for fornyelse. 

Det er bestyrelsens holdning at vores likviditet skal matche den løbende fornyelse af værk og 

ledningsnet. 

Vi tror på, at vi med en langsigtet planlægning kan løse opgaverne uden en løbsk økonomi. Men 

som I vil se, så er det nødvendigt med takststigninger, i første omgang i 2020. Jeg tror vi vil se flere 

takststigninger i årene fremover, bl.a. på grund af udgifter forbundet med udvidelsen af 

beskyttelseszonerne. 

 

Hvert år skal vi have vores takstblad godkendt i Svendborg byråd. Vi fik sammen med godkendelsen 

en oversigt med sammenligning af priser for alle private almene vandværker i kommunen (altså 

undtagen Svendborg). Af oversigten fremgår det, at vi er 3. dyrest i den opsatte sammenligning. 

Godkendelsen med sammenligningen kan ses på vores hjemmeside.  

Vi i bestyrelsen finder sammenligningsgrundlaget skrøbeligt. 

Mange forhold spiller ind, når der sammenlignes, f.eks. er 66% af Bøsøre Vandværks forbrugere 

fritidshuse med et gennemsnitligt årligt forbrug på 25 m3. Dertil kommer at vandværket historisk 

dækker et meget stort forsyningsområde - Andre værker forsyner kun et enkelt afgrænset byområde. 

 

Om året 2018 

I har alle med indkaldelsen fået et resume af årets tal: 

 

Vandforbrug 2018 2017 Ændring  
  Udpumpet vandmængde m3 35.162 32.168 9,31%  

  Solgt vandmængde m3 32.542 31.935 1,90%  

  Spild m3 2.620 233    

  Spild i % 7 0,72 %    

  Elforbrug 29.777 28.630 4,01%  

 

Fordeling     Gns. Ændring 
83 Helårshuse m3 8.286 7.949 100 4% 

19 Gårde m3 9.481 8.869 499 6% 

233 Fritidshuse m3 6.269 5.609 27 11% 

6 Industri m3 440 1.043 73 -137% 

2 Camping m3 7.587 8.282 3.794 -9% 

7 Toilet/pumpestation m3 479 183 68 62% 

3 Afproppet 0 0 0 0 

353 I alt                   32.542 31.935 92 2% 

  Forøgelse på 2 forbrugere  

    

 

  

 



 Økomomi 2018* 2017 Ændring   
 Indtægter 617.477 512.252 21%   

 Udgifter 431.084 241.195 79%   

  

* her indgår 2 nye 

forbrugere’’     

Vi havde i 2018 indtil flere ledningsbrud, som forklarer spildprocenten, det fremgår også på 

regnskabet under posten for vedligehold af ledninger. 

Vandkvalitet 
Der er i disse år megen presse og fokus på vandkvalitet, hvad angår pesticid rester. Vandværket 

gennemfører løbende målinger på vandkvaliteten ud fra et aftalt program med Svendborg 

Kommune. 

Her analyseres b. la. for pesticid rester. 

Grundet den megen omtale og frygt for forurenede boringer, gennemførte Svendborg Kommune en 

omfattende test af vand fra alle kommunens vandværker. Resultatet for Bøsøre vandværk kan ses på 

hjemmesiden 

Vandet fra vores vandværk var for alle stoffer OK. 

Der skal ikke herske tvivl om at vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på netop pesticid-rester, og 

at vores vand overholder alle givne grænseværdier.  

Skulle der komme forhøje koncentrationer i en af boringerne, så har vi ekstra kapacitet til at klare 

os igennem - og skulle det ske, er der flere muligheder for at løse problemet, men alle er forbundet 

med store omkostninger. 

I bestræbelserne på at beskytte grundvandet arbejdes der med beskyttelses zoner. Lige nu er den 

lovpligtige zone en radius på 25 meter. (Kompensation 465 kr.) 

Den bliver formentlig udvidet – og det betyder yderligere kompensation til jordejeren – og det er 

naturligvis os som forbrugere, der skal betale. 

Så også i denne sammenhæng må vi forvente stigende omkostninger, og dermed stigende 

vandpriser. 

 

Hermed mener jeg at vi med beretningen er kommet til vej ende. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3: Kurt gennemgik regnskabet i detaljer. Regnskabet blev godkendt.  

 

Punkt 4: Formanden fremlagde budgettet, og fremhævede kommende arbejder i Stubmarken i 2020 

og Holmskov i 2022. Trykforstærkere vil blive taget ind, når likviditeten kan bære dette. 

Argumenterede for stigning i vandpris og fast afgift fra 2020. Budgettet blev godkendt. 

 

Punkt 5: Ingen indkomne forslag 

   

Punkt 6: Der var genvalg over hele linjen til såvel medlemmer som suppleanter.  

 

Punkt 7: Der var genvalg over hele linjen til såvel medlem som suppleant.  

 

Punkt 8: Ingen kommentarer og spørgsmål  

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som sluttede generalforsamlingen med tak til de 

fremmødte medlemmer og kollegaer i bestyrelsen. Herefter  blev der åbnet for spisning.  

 

Hesselager, den 11. april 2019 

 



For referatet: Henning Duvier Stærmose  Som dirigent: Peder Magaard 


