Bøsserup, den 14. april 2018

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling søndag den 13. maj 2018, kl.10:00 i
Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
”Der bliver budt på kaffe/the/øl/vand samt pølse- og oste-madder”

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens årsberetning
Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse og valg af revisions erklæring
Behandling af indkomne forslag
Revideret budget for året efter det aflagte regnskabsår samt budget for det
efterfølgende år (inklusive bestyrelseshonorarer) fremlægges til godkendelse
6. Valg af formand (Rudy C. Ploug, Bøsserup Huse 9 genopstiller)
7. Valg af kasserer og sekretær (sekretær Robert Bech, Bøsserup Bakke 13, genopstiller)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Mogens Grønholdt, Bøsserup Bakke 6, genopstiller)
9. Valg af 1.suppleant og 2.suppleant (Didde Dich, Bøsserup Huse1 og
Arne Cederholm, Strandparken 3, genopstiller)
10. Valg af revisor(statsautoriseret/registreret)
(Bestyrelsen anbefaler Time Vision ved Sven-Erik Jensen)
11. Eventuelt
Ad. Pkt 2.
Bestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag a.
Ad. Pkt 3.
Hovedtallene er vedlagt som bilag b.
Hele regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen eller ..
..det kan hentes på hjemmesiden www.bosserupvv.dk under fanen: dokumenter eller
..det kan afhentes hos bestyrelsen, Bøsserup Huse 9, eller Bøsserup Bakke 6
Ad. Pkt 4.
Der er ikke indkommet forslag til behandling
Ad. Pkt 5.
Revideret budget er vedlagt som bilag c.
Vi ser frem til et godt og positivt fremmøde
Venlig hilsen
På bestyrelsen vegne

Rudy C. Ploug, formand

Bøsserup Vandværk – Bøsserup Bakke 5 – 4500 Nykøbing Sj. – tlf: 4261 6252 – bestyrelsen@bosserupvv.dk – www.bosserupvv.dk – CVR:75717318

Bilag a

Bestyrelsens beretning 2017
2017 stod i opdateringernes tegn.
Renoveringen af boringen på Trindhøjen blev den største opgave, som blev gennemført i
september måned. Den ca. 40-årige boring blev fyldt op med grus og forsynet med en
overjordisk pumpestation. Prisen blev på ca. 94.000 kr.
I forbindelse med etableringen var der en god dialog med ejerne af Trindhøjen 2 med hensyn
til valg af pumpestations farve og placering.
Det digitale ledningsregistreringssystem er blevet overført til en ny leverandør, Thvilum,
hvor vi er sikret, at systemet lever op til de krav, der kommer til at gælde fra 1. juli 2019,
hvor en ny lov LER2 træder i kraft. Prisen for overflytning af data mm. blev på 5.000 kr.
Værkets overvågningssystem er blevet opdateret til den nyeste version, AQA5000 fra Xergi, som gør det muligt at overvåge driften meget hurtigere og enkelt og på alle platforme PC,
tablet og mobiltelefon. Prisen for det nye system lød på 25.000 kr.
Igen i år har der været lækager hos forbrugerne. Kombinationen af overvågningssystemet og
de nye målere har gjort, at det har været muligt at begrænse vandspildet og skader. Nogle
hændelser kan henføres til manglende kendskab til hanerne i målerbrønden. Når der lukkes for
vandet, skal hanen efter måleren benyttes. Når der er lukket for vandet, er det en god ide at
sikre sig, ved hjælp at pilindikatoren på måleren, at vandet ikke løber mere.
Ledningsbrud på forgreningen ved Bakkevænget/Bøsserup Huse blev konstateret i august.
Det drejede sig om en gammel samling, hvor vandet langsomt sivede ud af. Det medførte et
vandspild på under 1m3. Det er nok sandsynligt, at der fremover vil forekomme flere brud af
den type. Det kostede ca. 6.000 kr. at få udbedret skaden.
Kontrol af vandkvaliteten har medført store udgifter i 2017. En faktor er, at der i forbindelse
med ledningsbruddet og renoveringen af Trindhøjen blev konstateret coliforme bakterier i en
vandprøve. Det var ikke et alarmerende højt antal, men det medførte at der med jævne
mellemrum skulle udtages prøver indtil vandkvaliteten kunne godkendes. En anden faktor til
de øgede udgifter er, at drikkevandet skulle måles for et nyt pesticid: Methyl-desphenyl
Chloridazon. Resultatet var: ikke påvist. Udgiften til prøvetagning løb op i godt 14.000 kr.
Fremover må vi forvente øgede udgifter til prøvetagning, da der er vedtaget en
ny ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” i oktober 2017.
For at leve op til kravene i bekendtgørelsen vil udgiften til prøvetagning stige fra ca. 3.000
kr./året til ca. 10.000 kr./året.
Sidste år udpumpede værket 3.307m3 et fald på 11% i forhold til 2016.
Regnskabet for 2017 viser en underdækning på 34.434 kr. mod en overdækning sidste år på
18.129 kr. Det skyldes primært de tiltag der er beskrevet ovenfor.
Der er udarbejdet en velkomstfolder med praktiske oplysninger omkring vandværket.
Folderen udleveres til nye andelshavere. Man kan afhente et eksemplar af folderen hos
formanden, Bøsserup Huse 9.
Alle ønskes en dejlig sommer i Bøsserup

Bestyrelsen, den 14. april 2018
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Bilag b
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Bøsserup Vandværk
Budget for 2018 og 2019 – excl. moms

Bilag c
2018

2019

279.000

279.000

Afgift vandforbrug: 3.800m3 á 6,00 (7,50 kr.inkl. moms)

22.800

22.800

Grøn Afgift 3.800 m3 a 6,25 kr. (7,81 kr.inkl. moms)

23.750

23.750

Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)

1.000

1.000

Rykker - og flyttegebyrer

1.500

1.500

lndtægter
Fast afgift: 155 x 1.800 kr. (2.250 inkl. moms)

lndtægter ialt

328.050 328.050

Driftsudgifter
Elforbrug - energiafgift

10.000

10.000

Reparation og vedligeholdelse af anlæg

40.000

40.000

1.500

1.500

Honorar bestyrelsen

50.000

50.000

Driftsansvarlig

27.000

27.000

Vandanalyser

10.000

10.000

Betaling af grønne afgifter

23.750

23.750

Smånskaffelser

5.000

5.000

Vandafgift til region

6.000

6.000

Ledningsregistrering, digitale kort

Driftsudgifter ialt

173.250 173.250

Administrationsomkostninger
Kontorassistance (regnskabsføring)

26.000

27.000

Forsikringer

5.500

5.500

Kontingenter

3.500

3.600

Kontorartikler

2.000

2.000

Porto og gebyr

2.500

2.500

Kopiering og printning

1.000

1.000

Telefon

5.500

5.500

15.000

15.000

Edb-Systemovervågning/X-ergi

7.500

7.500

Kurser og møder/kørselsgodtgørelse

4.500

4.500

Generalforsamling/bestyrelsesmøder

3.000

3.000

Administrationsomkostninger ialt

76.000

77.100

Overdækning før afskrivninger

78.800

77.700

Afskrivninger/henlæggelser

100.000

95.000

-21.200

-17.300

Revisorhonorar

Budgetteret under-/overdækning efter afskrivninger
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