Bøsserup, den 11. april 2017

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling søndag den 21. maj 2016, 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 (kasserer Steen Sørensen, Bøsserup Huse 9, genopstiller)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Thomas Knygberg, Bøsserup Mark 7, genopstiller)
9. Valg af 1.suppleant og 2.suppleant (Didde Dich, Bøsserup Huse1 og
Arne Cederberg, 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
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Bilag a
Bestyrelsens beretning 2016
I august 2016 er værket blevet malet udvendigt, det var tiltrængt.
Siden den store ombygning og renovering i 2011 er det kun den ene af de to
rentvandspumper der har været taget i brug. For at sikre en øget stabilitet af forsyningen er
begge pumper nu sat i drift. Det har betydet en ændret rørføring på værket samt opsætning
af en styreboks til den anden pumpe. Pumperne skifter automatisk til at køre 12 timer i
døgnet. Ved et evt. pumpesvigt vil den anden pumpe automatisk overtage driften.
Da værket er fuldautomatisk har vi mulighed for hele tiden at kunne aflæse den udpumpede vandmængde. Via Internettet aflæses det sidste døgns forbrug. Denne aflæsning finder
normalt sted hver dag. På den måde har vi flere gange konstateret et unormalt stort forbrug.
Det er vigtigt at konstatere, om der drejer sig om et brud på ledningsnettet eller om der er
tale om en læk på et forbrugssted. Indtil nu har der ikke været brud på ledningsnettet. Når
der er konstateret et stort forbrug foretager én fra bestyrelsen en runde i området og aflæser
de nye målere. Med en mobiltelefon kan det således konstateres hos hvilken forbruger, der er
en læk. Bestyrelsen har været i aktion flere gange, oftest drejer det sig om et ”løbende”
toilet. Hanen ved måleren lukkes og forbrugeren orienteres. Med denne procedure har
bestyrelsen minimeret vand- og pengespild.
Sidste år oppumpede værket 3.680m3 ud af de 5.000m3 tilladelsen lyder på. I forhold til
2015 er der tale om en stigning på ca. 9%. Det betyder at der udpumpes ca. 10m3 i gennemsnit om dagen året rundt. Indtægten for forbrugsafgiften udgør således 60 kr. per dag og
alene udgiften til el er på 27 kr. per dag. Dette illustrerer hvorfor der er behov for en relativ
høj fast afgift.
Den sidste vandanalyse fra oktober 2016 viste alle værdier under vandkvalitetskravene.
Alle analyserapporterne er tilgængelige under fanen ”Analyser” på hjemmesiden.
Den driftsansvarlige Fr. Dahlgaard A/S tilser og vedligeholder værket 6 gange om året. I
forbindelse med eftersynene bliver der også udført småreparationer og holdt øje med
kommende vedligeholdelsesarbejder.
Kontaktudvalgene i Odsherred kommune (KVD og KVT) har udfærdiget:
”REGULATIV for de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune”
Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Odsherred kommune den
22.11.2016. Regulativet kan hentes som PDF-fil på vandværkets hjemmeside under
fanen: ”Dokumenter”
Hovedkonklusionerne i den grundvandsundersøgelse, (Rapporten kan hentes fra hjemmesiden under fanen ”Dokumenter” – ”Kortlægning..”) der blev gennemført i Odsherred i 2014 –
2015 er at:
”Rent drikkevand til alle i Odsherred vil i fremtiden kun være muligt såfremt alle Odsherreds
vandværker øger deres samarbejde om indvinding og fordeling af den mængde grundvand,
der er i Odsherred.”
Regnskabet for 2016 viser en overdækning på 18.129 kr. mod en overdækning sidste år på
48.844 kr.
Alle ønskes en dejlig sommer i Bøsserup.
Bestyrelsen, den 8. april 2017
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Bilag b
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Bilag b
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Bilag c

Bøsserup Vandværk
Budget for 2017 og 2018 – excl. moms

2017

2018

280.800

280.800

22.800

22.800

23.750

23.750

Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)

2.500

2.500

Rykker - og flyttegebyrer

2.000

2.000

331.850

331.850

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

3.000

3.000

23.750

23.750

Småanskaffelser

5.000

5.000

Vandafgift til region

6.000

6.000

166.250

166.250

25.000

25.000

Forsikringer

5.000

5.000

Kontingenter

3.000

3.500

Kontorartikler

2.000

2.000

Porto og gebyr

4.000

3.500

Kopiering og printning

1.000

1.000

Telefon

4.500

5.500

14.000

14.000

Edb-Systemovervågning/X-ergi

7.500

7.500

Kurser og møder/kørselsgodtgørelse

4.000

4.500

Generalforsamling/bestyrelsesmøder

3.000

3.000

Administrationsomkostninger i alt

73.000

74.500

Overdækning før afskrivninger

92.600

91.100

Afskrivninger/henlæggelser

90.000

90.000

Budgetteret under-/overdækning efter afskrivninger

2.600

1.100

lndtægter
Fast afgift: 156 x 1.800 kr. (2.250 inkl. moms)
Afgift vandforbrug: 3.800m3 á 6,00 (7,50 kr.inkl. moms)
3

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

lndtægter i alt
Driftsudgifter

Ledningsregistrering, digitale kort

Betaling af grønne afgifter

Driftsudgifter i alt
Administrationsomkostninger
Kontorassistance (regnskabsføring)

Revisorhonorar
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