
 

 

 Andelsselskabet ” Maemosen’s ” Vandværk   
Referat 
    Af: 

    
Generalforsamling Mandag den 26-06-2018 kl. 19,30 

v/ Hagenborgvej 3 5871 Frørup 
Antal fremmødte pers. 18  

 
Adam Habary fra bestyrelsen var på ferie, men har sendt en 
skrivelse ang. hvad der bliver målt af analyser og prøver på vores 
vand den bliver læst op af formanden under hans beretning 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 
Valget faldt på Finn Eriksen. Dirigenten konstaterede at 
indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt til tiden. 
Dagsorden blev læst op, og gav ordet til  formanden 

2. Formandens beretning. 
Under formandens beretning blev den skrivelse fra Adam læst 
op ang. Prøver og analyser. 
 

 
Generalforsamling 26 juni 2018   Formandsberetning. 
 
2017/2018 har været et år hvor de danske vandværker har været i 
pressens bevågenhed angående 
sprøjtegifte og bakterier i vandet. Nogle vandværker har lukket 
ned, andre har lagt sig sammen med  
nabovandværk for stadig at kunne levere frisk vand til 
forbrugerne. Men generelt har vi stadig rent 
drikkevand i Danmark, og der er bevågenhed hos de forskellige 
vandværksbestyrelser. Der bliver afholdt 
kurser og info møder omkring vand. Men ingen tvivl om at vi i 
2018/19 bliver mødt med flere krav om målinger af vandkvalitet, 
hvilket jo desværre ikke gør det billigere. I disse målingskrav har vi 
godt samarbejde med Nyborg Kommune, som jo er vores øvre 
myndighed i kommunen. 



 

 

Lokalt for Maemosens Vandværk, så kom der ny formand efter 
sidste generalforsamling. Formanden hedder stadig Erik, og jeg må 
sige at det har været en udfordring at komme ind på den post, men 
med gamle rotter i bestyrelsen samt hjælp fra Nyborg Kommune så 
føler jeg det er gået. 
På  sidste generalforsamling brugte vi en del tid på snak omkring 
ændring af opkrævning for vand. Efter generalforsamlingen 
undersøgte jeg sagen hos vores revisionsfirma, og fandt her ud af at 
3 forbruger 
havde kørt lidt anderledes end resten af forbrugerne, men de 3 var 
så blevet rettet til så alle var ens. Vedkomne der rejste spørgsmålet 
sidste år var en af de 3 forbruger. 
I 2017/18 har vores vandværk været igennem en renovering for at 
leve op til fremtidens krav. Rør og pumper er blevet skiftet ud, og 
der mangler kun lidt fliser og maling. Der er også kommet styr på 
jorden 
hvor den nye boring ligger, samt at der ikke må sprøjtes i en 
afstand af 25 m fra boringen. Vi er i dag 
xxx antal forbruger og som det ser ud , så skulle vi ikke komme til 
at mangle vand. 
Alle vores vandprøver har været offentlig tilgængelig på 
Tårupportalen. Der har været enkelte hvor der har  
Været lidt røde streger. Ikke streger der har krævet indgreb, men i 
forbindelse med udskiftningen af pumper og filtre, så går der et 
stykke tid før det falder på plads, og Nyborg Kommune har ikke 
krævet 
Indgreb .  
Vi har først i 2018 og i samarbejde med NFS etableret LER. Et krav 
der kommer til os fra folketinget. 
d.v.s at en entrepenør inden for 2 timer har krav på at få oplyst 
hvor ledninger ligger i jorden, og det samarbejde ser ud til at 
fungere fint. 
Vi har også haft møder sammen med NFS om andet samarbejde bl.a 
regnskab, opkrævninger og fjernaflæsninger. 
Vi valgte ud fra økonomisk omhu, at blive ved samarbejde med 
revision EY . 
Angående fremtidig forsyning, så har påbegyndt en snak med 
Tårup Vandværk om et samarbejde om forsyningsledninger de 2 



 

 

vandværker imellem. Vi skal have et indledende møde her inden 
sommerferien for 
at finde ud af et evt samarbejde. 
Fra vores VVS mand Hans Erik har jeg en bøn til jer. Han skal jo 
somme tider ud og skifte målere i brøndene 
og nogle målere kunne undgås at skiftes hvis der var frostfrit ved 
dem, samt nogle dæksler er utrolig tunge 
for dem at få op. 
Jeg vil slutte min beretning med at takke resten af bestyrelsen for 
godt samarbejde, Hans Erik Østfyns VVS 
Samt Karsten EY revision. 
Vi skal desværre sige farvel i bestyrelsen til Karlo. Han mener det 
er tiden at stoppe efter mange års arbejde 
for Maemosens vandværk. Vi siger ham tak for hans store indsats 
igennem utrolig mange år. 
 
Formanden oplyste at vi i 2018 var 358 forbruger. Han fortalte også 
at der skal være et møde med Taarup vandværk ang. en 
ringledning mellem de to vandværker 
 
Formandens beretning gik til debat. 
Erik Højkær.  
Påtaler at det er en god ting at vores vandværks kontrol, analyser 
og prøver er i top. 
HC Frost. 
Påtaler at det var en god indkaldelse der var udsendt. 
 

Formandens beretning blev godkendt 
 

3. Regnskab. 
Regnskabet blev gennemgået af Karsten Pedersen fra E-Y 
Nyborg. Med indtægter samt udgifter der blev oplyst at 
vandværket ikke må samle en formue sammen til nye 
forbedringer vandværket skal hvile i sig selv. 
Takstblad. 
Der blev oplyst at fremover er fast afgift 550kr og m3 prisen er 
4,00 kr 
Regnskabet gik til debat og blev enstemningt godkendt  



 

 

4. Fastsættelse af indskud.  
Bestyrelsen foreslår uændret pris 
 

5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Karlo Madsen ( ønsker ikke genvalg ) og Adam 
Habary ( ønsker genvalg ) 
Der er 3 opstillet og vi skal bruge 2 pers. 
 

Opstillet er 
Adam Habary 

Ebbe Rasmussen 
Finn Udsen 

         Der blev valgt 2 stemmetæller  
         Erik Højkær 
         Hans Jørgen Larsen 
        Der blev indsamlet stemme seddeler  og stemmerne falt således  
        ud     

Adam 11 stemmer 
Ebbe 11 stemmer 
Finn 1 stemme 

 
6. Valg af Supplant 

Gunnar Pedersen 
 

7. Valg af Revisor.  
E-Y-Nyborg 

 
8. Indkomne forslag. 

Ingen 
 

9. Eventuelt. 
Hans Erik VVS smeden fortalte lidt om renoveringen af 
vandværket med nye pumper, rør og ny el installation 
HC Frost ang. lukning for vandet må ikke ske om morgenen da 
vi er i bad. Smeden fortalte at vi lukker aldrig om morgenen, 
så hvis det er sket, så er det et pumpe udfald 

 
Referant Karlo Madsen 


