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28. april 2016

Ordinær Generalforsamling
Bøsserup Vandværk
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2016, kl 10:00 hos
Didde Dich, Bøsserup Gamle Skole, Bøsserup Huse 1, 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 Nielsen, Bøsserup Bakke 13, genopstiller)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Mogens Grønholdt Pedersen, Bøsserup Bakke 6, genopstiller)
9. Valg af 1.suppleant og 2.suppleant (Didde Dich, Bøsserup Huse1, 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
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Bilag a
Bestyrelsens beretning 2015
Den store opgave i 2015 var udskiftningen af vandmålerne. Udskiftningen forløb uden de store problemer. Nogle af målerbrøndene var ikke blevet gjort tilgængelige før udskiftningen. Nogle steder blev
stophanen udskiftet. De gamle målere blev fotograferet som dokumentation af forbruget. Billederne er
blevet fremsendt til de enkelte andelshavere og der har ikke været indsigelser ang. forbruget. De gamle
målere er nu blevet destrueret.
De nye målere fungerer efter hensigten og aflæsningen er blevet meget nem. En tur rundt i området
uden at skulle finde og visuelt aflæse målertallet er afløst af en elektronisk aflæsning til en mobiltelefon.
I midten af juni brød skyllepumpen sammen, hvilket medførte at vandet blev uklart på grund af okker
fra filtret. Det var ikke farligt at drikke vandet, men det fik en metallisk smag. Der blev sendt advarsel
ud til alle, hvor vi har en e-mailadresse ligesom advarslen også blev lagt på hjemmesiden.
For at minimere skaden blev det meste af det okkerholdige vand i rentvandstanken tømt ud i bassinet
bag værket. Efter et par dage var vandet igen klart.
På trods af ferie lykkedes det hurtigt at få fremskaffet og monteret en ny skyllepumpe.
Bøsserup Vandværk har tilladelse til at oppumpe 5.000m3 om året og i 2015 var forbruget på 3.385m3
et fald på ca. 10% i forhold til 2014.
En vandanalyse fra april 2016 viste et lidt for højt indhold af nitrit og ammonium, hvilket kan være
svært at undgå indimellem i et decideret sommerhusområde. En senere prøve viste værdier langt under
grænserne. Man kan altid finde resultatet af analyserne på hjemmesiden under fanen ”Analyser”
Siden sidste år er vi nu oppe på 106 andelshavere som har tilsluttet sig at få materiale mm. via
e-mail. Bestyrelsen takker for den store opbakning til ordningen og opfordrer til at flere melder sig.
Send en mail til formanden@bosserupvv.dk for tilmelding
Ændret regnskabspraksis.
Ifølge nye retningslinjer for vandværker skal årets overskud eller underskud føres som en over- eller
underdækning. Dette betyder, at årets resultat nulstilles og over-eller underdækningen føres som gæld
eller et tilgodehavende.
Regnskabet for 2015 udviser således et resultat på 0 kr., men der er en overdækning på 48.844 kr.
Kassereren oplyser, at der ikke er restancer efter årsopgørelsen.
Vi er blevet pålagt at gøre opmærksom på nedenstående klagemulighed:
”Klagevejledning iflg. forbrugerklagelovens § 4:
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som
ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.
Læs nærmere herom på www.forbrug.dk”
Alle ønskes en dejlig sommer i Bøsserup
Bestyrelsen, 23 april 2016
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Bilag b
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Bøsserup Vandværk

Bilag c

Budget for 2016 og 2017 – ekskl. moms

2016

2017

280.800

280.800

Afgift vandforbrug: 4.000 m3 á 6,00 (7,50 kr. inkl. moms)

24.000

24.000

Grøn Afgift 4.000 m3 a 6,25 kr. (7,81 kr. inkl. moms)

25.000

25.000

Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)

2.500

2.500

Rykker - og flyttegebyrer

2.000

2.000

334.300

334.300

Elforbrug - energiafgift

10.000

10.000

Reparation og vedligeholdelse af anlæg (ombygning af ledningsføring og pumpeskift 2016)

50.000

40.000

3.500

3.500

Honorar bestyrelsen

50.000

50.000

Driftsansvarlig

25.000

25.000

Vandanalyser

5.000

5.000

25.000

25.000

Smånskaffelser

5.000

5.000

Vandafgift til region

6.000

6.000

Driftsudgifter ialt

179.500

169.500

25.000

25.000

Forsikringer

5.000

5.000

Kontingenter

3.000

3.000

Kontorartikler

2.000

2.000

Porto og gebyr

5.000

5.000

Kopiering og printning

1.000

1.000

Telefon

4.000

4.500

13.000

14.000

Edb-omkostninger

7.500

7.500

Systemovervågning/X-ergi

7.500

7.500

Kurser og møder/kørselsgodtgørelse

5.000

5.000

Generalforsamling/bestyrelsesmøder

3.000

3.000

Administrationsomkostninger ialt

81.000

82.500

Overdækning før afskrivninger

73.800

82.300

Afskrivninger/henlæggelser

80.000

80.000

Budgetteret under-/overdækning efter afskrivninger

-6.200

2.300

lndtægter
Fast afgift: 156 x 1.800 kr. (2.250 inkl. moms)

lndtægter ialt
Driftsudgifter

Ledningsregistrering, digitale kort

Betaling af grønne afgifter

Administrationsomkostninger
Kontorassistance

Revisorhonorar
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