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Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.a
Generalforsamling den 19. marts 2019

1) Valg af dirigent
Jørgen Hansen blev valgt.
Generalforsamlingen var lovligt varslet med annonce i TAU-BÆK nyt.
Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - sker med mindst 14 dages
varsel.
2) Bestyrelsens beretning
Det har været et fint år uden særlige problemer, men med store udfordringer i forbindelse med
renovering af vores ledningsnet.
Vi er nu 853 forbrugere, hvilket i forhold til 2017 er en stigning på 1. Der er kommet 2 nye og en er
blevet nedlagt (Skærbæk Møllevej 2). I år forventer vi en stigning på ca. 100 forbrugere, når man
flytter ind på Udsigten, Bjørnø- og Enøhaven, og nogle parcelhuse er jo også på vej. I 2018 har vi
solgt 94.416 m3 vand en stigning på 10.724 m3,eller 12,8 % i forhold til 2017, som uden tvivl
skyldes den varme og tørre sommer. Vores ledningstab har det ikke været mulig at beregne, på
grund af en eller flere defekte målere. Selvfølgelig et forhold vi snarest vil bringe i orden.
Vi har forsynet Skærbækværket/ Ørsteds kontorer og boligerne i deres forsyningsområde med 6526
m3 vand. Vi er holdt op med at levere fast til dem, efter at de har fået installeret en
trykforøgerpumpe. Så nu er forbindelsen, som den oprindeligt var tænkt, nødforsyning for begge
parter.
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, dertil kommer informationsmøde med beboerne på Tåsinge- og
Ernst Carlsensvej, Als- og Drejøvænget. Desuden har Bent og jeg deltaget i byggemøder i
forbindelse med udskiftningen af ledningsnettet i omtalte veje og vænger. Bestyrelsesmedlemmer
og medarbejdere har været på studietur til Oksbøl Vandværk, hvor vi fik en god snak med vores
kolleger der. Lidt spøjs var det, at pH værdien af det vand de får op af jorden er 6,2, så for hver
10000 m3 de trak op af jorden tilsatte de 1 m3 kalk. Efterfølgende var der team building middag på
Billum Kro.
Der har ikke været kursusaktivitet i 2018, men når der kommer et kursus i at lave
udbudsbetingelser, deltager undertegnede.
Bestyrelsen forventer deltagelse i kurser fra Danske Vandværker for at holde os opdateret.
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Formand, kasserer og vandværksbestyrer har været til det årlige vandrådsmøde, som sidste år blev
afholdt i Børup Vandværks regi.
Vi havde jo mange penge på kontoen, så vi havde besluttet ovennævnte renovering. I den
forbindelse engagerede vi Rambøll til at støtte os med information, udbudsbetingelser, tilladelser
osv. Alt sammen noget vi ikke selv har meget forstand på, og de gjorde et fint stykke arbejde, og vi
har det indtryk, at beboerne på ovennævnte veje, er godt tilfredse med resultatet.
Det tilbud vi sagde ja til var fra Vand-Schmidt og lød på godt 2,3 millioner kr. Det blev noget
billigere godt 2,1 millionen, selv om der blev lavet ekstraarbejder for ca. 100.000 kr., primært fordi
der blev lavet meget mere underboring end gravning med efterfølgende asfaltering, og at
kloaknettet ikke skulle fotograferes. Det er de underligste ting man støder på, når man går i gang
med en sådan opgave, og ekstrabetalingerne var fordi ledningerne, og hermed stophanerne var
svære at finde. Bl.a. på Tåsingevej ud for Alsvænget var der en vej 2 meter under den nuværende,
så her opgav vi at finde stophanen og forærede beboeren en ny jordledning.
Vi har også renoveret Møllestien, som var en gammel jernledning, en sag som vi forventede ville
koste ca. 50.000 kr., vi blev klogere, det løb op i ca. 300.000 kr.. Det viste sig, at da vi lukkede for
den gamle jernledning, var Avenakøvej nr. 5 og 7 uden vand. Det eneste vi vidste om Avenakøvej,
var at stophanen til nr. 1 sad i fortovet på Skærbæk Havnegade, nr. 3 viste sig at få vand fra
Barsøvej gennem en villagrund, og altså nr.5 og 7 fra Møllestien. En rigtig gang rod. Så vi fik lavet
en underboring hele vejen op og lavet det rigtig. Alt nyt vi laver bliver GPS opmålt, så vi ikke skal
snakke med dem, der ved alt om det, men desværre har været døde i mange år.
Vi prioriterer hvor der skal renoveres ud fra en oversigt, vi har lavet over hele vores ledningsnet, og
hvor vi får mest for pengene og selvfølgelig hvor mange penge vi har på kontoen. Jern- og eternit
rør har 1. prioritet efterfulgt af hvid plast, som har den kedelige egenskab, at det bliver hårdt som
glas i løbet af nogle år.
Der er en ny udstykning på vej i det sydøstlige hjørne af Langelandsvej, Omøvænget, Hvor Suhr
familien udstykker 27 nye grunde.
Vi har haft 3 vandsprængninger en på Børup Sandvej en på Havnegade og på vandværket.
Vores vandkvalitet er kontrolleret de sædvanlige 4 gange om året, alle med meget fine resultater.
På bordet lige indenfor døren har jeg har lagt et eksemplar af en vandanalyse, hvor det kun er
dimethylsulfamid der er interessant, fordi det er fundet i drikkevand andre steder, hvorfor
foreningen Danske Vandværket anbefaler, at vi kontrollerer for dette stof. Vi følger altid disse
anbefalinger. De sagde i radioavisen for ca. 14 dage siden, at ud af ca. 6.000 prøver, havde man
fundet dette stof i ca. 2.000. Det andet eksemplar er en analyse af vandet i en boring, læg her mærke
til mængden af stoffer vi analyserer for, og detektionsgrænsen som ofte er 0,01 mikrogram per liter,
dvs. 1 ethundredemiliontedel af et gram i en liter vand.
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Til slut vil jeg gerne takke vores ansatte og mine bestyrelseskolleger for veludført arbejde og et godt
samarbejde i det forgangne år.
Alle har arbejdet for at levere vand af ypperlig kvalitet. Og det er lykkedes.
Spørgsmål: Der blev spurgt til Vandværkets prioritering for renovering af ledningsnet: Der
prioriteres primært efter først at udskifte eternit og så jernrør. Vandværket har en 5 og en 10 års
plan for udskiftning og prioriterer efter både type af ledningsnet og økonomi/omkostning på
projektet.
3) Den reviderede årsrapport for år 2018 forelægges til godkendelse.
Årsrapport fremlagt for Generalforsamlingen.
Resultatopgørelsen for 2018 fremlægges med fokus på de største poster og leverandører og den nye
regnskabspraksis beskrives endnu engang.
For hele vandsektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en
årrække skal være balance mellem vandselskabets udgifter og indtægter.
Princippet indebærer, at der er fuld brugerfinansiering. Vandselskabets udgifter til etablering, drift,
vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal med andre ord dækkes fuldt ud af bidrag
fra brugerne.
Kort fortalt betyder det, at vores takster hverken må være for høje eller for lave, idet for høje takster
vil medføre overdækning (forbrugerne betaler for meget ifht. vores omkostninger) eller en
underdækning (forbrugerne betaler for lidt ifht. vores omkostninger).
Vi mener sådan set at det er et godt princip, fordi det er en forbrugerbeskyttelse at vi som vandværk
ikke hæver priserne uden at have omkostninger der skal dækkes heraf.
Resultatet 2018 viser at der for året er 63.936,- kr. i overdækning.
2018 har været et investerings år og vi har lavet anlægsinvesteringer i ledningsnettet for 2.602.833.
Ved at investere i ledningsnettet fremtidssikrer vi os og formålet er større driftssikkerhed og færre
udgifter til vedligehold af ledningsnettet ved eks. vandsprængninger.
På bagrund af den gode sommer har vi har haft en stigning i salg af vand hvilket har medført en
stigning i driftsbidrag.
Vi har kunne holde udgifter til vedligeholdelse nede på et minimum og vil med vores
anlægsinvesteringer se denne tendens fremadrettet.
Vi har haft en stigning i vedligeholdelse af målere idet vi har udskiftet et stort antal målere.
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Vi har outsourcet bogholderfunktionen og har derved har vi en ny udgift i regnskabet i år, nemlig
regnskabsmæssig assistance.
Derudover har vi har udgifter til advokat idet vi har haft en sag med et tilgodehavende vi har kørt i
2018.
Vi har haft en væsentlig stigning i EDB udgifter 2018 hvilket blandt andet skyldes køb ved
Gravesen Elektronik.
Godkendt.
4) Budget for år 2019 fremlægges til godkendelse.
Budgettet for Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. for perioden 1. januar – 31. december 2019 er
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Den anvendte regnskabspraksis for budgettet svarer til den anvendte regnskabspraksis for
virksomhedens årsrapport for 2018, hvortil der henvises.
Forudsætninger lagt til grund for budgettet:
Der forventes en stigning i antallet af forbrugere og salg af vand, hvorfor indtægter fra faste og
variable stiger en smule i 2019 (Forudsætningen er 100 nye forbrugere og 30 nye tilslutninger).
Der forventes en overdækning på 454.000 kroner.
Anlægsbidrag indtægtsføres i samme omfang som med afskrivninger på ledningsnettet
Produktionsomkostninger forventes at stige idet vi forventer en stigning i udgifter til vedligehold af
boringer og vandanalyser.
Distributionsomkostningerne vil forblive stort set uændret fra 2018.
Administrationsomkostninger forventes af falde idet vi ikke forventer store udgifter til nye systemer
i 2019.
Årsagen til halveringen i driftsindtægten fra Fredericia Spildevand skyldes at resultatet 2018
indeholder 2 års indtægt fra Fredericia Spildevand, 2017 og 2018.
Der er ikke budgetteret med nye investeringer i 2019.
Såfremt budgettet realiseres i 2019 som forudsat, vil vandværkets finansielle beredskab antagelig
være større ved udgangen af 2019 som ved udgangen af 2018. Det vil sige vi er godt på vej til at
opbygge likvider til fremtidige investeringer.
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Budget fremlagt for Generalforsamlingen og godkendt.
5) Takstblad for år 2019 forelægges.
Vi har fastholdt det faste bidrag og variable drift bidrag.
Der er ingen ændringer i afgiftssatserne. Ledningsført vand er fortsat 5,86 kr./m3 mens bidrag til
grundvandskortlægning er 0,39 kr./m3.
Ved byggevandstilslutning betales stadig de faktiske omkostninger til opsætning af midlertidig
måler og der betales også for det faktiske vandforbrug.
Anlægsbidragene er uændret.
Taksblad fremlagt for generalforsamlingen.
6) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet yderligere forslag ind rettidigt til behandling på Generalforsamlingen.
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand
senest en måned efter regnskabsårets udløb.
7) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
Følgende var på valg:
På valg er:
Erik Kristensen
Jørgen Andersen
Michael Th. Andersen (Genopstiller ikke)
Tina Sørensen (opstiller som nyt medlem)
Valgt er:
Erik Kristensen
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Jørgen Andersen
Tina Sørensen

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Henrik Søgaard Rasmussen
Per Sørensen
Valgt blev:
1. Suppleant: Henrik Søgaard Rasmussen
2. suppleant: Per Sørensen

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:

Jens Tang Ottosen (revisor)
Jørgen Hansen (suppleant)

Valgt blev:
Jens Tang Ottosen (revisor) og Jørgen Hansen (suppleant).
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10) Eventuelt.
Formanden: Tak til Michael for 8 gode år i Vandværkets bestyrelse. Michael har valgt at træde ud
af bestyrelsen pga. meget rejse aktivitet med arbejdet.
Spørgsmål: Hvad gør vandværket når en forbruger har haft spild.
Vandværket har skrevet regler for dette på vandværkets hjemmeside. Det er fortsat forbrugerens
ansvar selv at holde øje med vandspild. Men med de nye målere der vil blive udskiftet til vil det
være muligt at Vandværket får en alarm. Ved mistanke om vandspild kan formanden kontaktes.
Vi vil gerne takke vores dirigent for en fremragende indsats her i aften. Til alle andre en tak for god
ro og orden.

Godkendt af dirigenten Jørgen Hansen.

Den:

