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Tørresø Strands Vandværk  Ordinær generalforsamling 27. marts 2014. 

Referat:  

Punkt 1. Valg af dirigent: 

Henrik Lehn blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. 

Der var fremmødt 24 stemmeberettigede.  

 

Punkt 2. Formandens aflægger beretning om det forløbne år. 

Formanden aflagde beretning, der henvises til formandens beretning.  

Vandspild på 8,7% blev bemærket som lidt højt 

 

Punkt 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for året 2013, detailleret og med gode 

henvisninger til noter mv. 

 

Spørgsmål der blev rejst: 

Hvad er løn, hvem får hvad for hvad, kasseren oplyste at revisor anbefaler at man ikke angiver  

lønninger i regnskab, men kasseren orienterede mundtligt om løn til kasser og formand, herunder  

at der udbetales diæter jf. statens takster til bestyrelsesmøder. Aflønning af kasserer og formand  

sker efter de anvisninger der er givet af Dansk Vandværksforening. 

Øvrige spørgsmål til enkelt poster i regnskab, herunder vandanalyse, EDB  

Teknisk bistand er Bårdesø VVS ved Peter  

Regnskab bliver lagt på hjemmeside når denne fungere. 

 

Punkt 4. Budget for det kommende år. (2014)  

Kassereren fremlagde budget og takstblad for året 2015. Ingen kommentarer til dette. 

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Punkt 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant til bestyrelsen 

På valg var Henrik Lehn og Carl Aage Clausen som modtog genvalg.  Alle blev genvalgt. 

På valg til suppleant var Villy Johansen, Enebærvej 10,som blev valgt. 

 

Punkt 7. Valg af revisor 

 MS Revision fortsætter som ekstern revisor. 

 Ib Haug blev genvalgt som intern revisor. 

 

Punkt 8. Eventuelt 

   Lidt snak omkring diverse småting. 

 

 Referent:     Dirigent: 

 

Niels Peder Aalund    _________________________ 

     Henrik Lehn 
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Beretning fra året 2013.     

 

Bestyrelsen har været samlet til 5 møder i årets løb. 

TSV forsyner os fortsat med fint rent drikkevand, som løbende er under 

kontrol af et uvildigt lab.  

I året løb har vi fået etableret en hjemmeside for TSV. Som det fremgår af 

den forbrugerinformationen I har fået tilsendt. 

Vi arbejder hen i mod at kunne kommunikere med jer andelshavere rent 

elektronisk, så vi fremover bl.a. kan spare porto, derfor opfordres I til at 

sende jeres e-mail adresse og mobiltlf. nr. til vandværket, hvilket også kan 

gøres via hjemmesiden. 

På hjemmesiden vil I kunne finde de væsentligste oplysninger om 

Vandværket. Bl.a. er her et link til en dropboks, indeholdende tegninger 

der viser TSVs samlede inst. anlæg i terræn -  d.v.s. at I her bl.a. kan se 

hvor installationerne i terræn befinder sig ved jeres sommerhus. 

Desuden har vi aftalt med TSV’s VVS-mand/vandværkspasser at han 

holder disse tegninger ajour i takt med at der sker ændringer, sættes nye 

brønde m.m. 

Disse tegninger viser også at TSVs hovedledning enkelte steder er 

beliggende inde på de private sommerhusgrunde – heri er en udfordring 

som bestyrelsen p.t. arbejder med.  
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Der er stort set balance mellem det antal m3 vand som TSV har solgt i 

2013 og det antal m3, som vi har udpumpet d.v.s der har ikke været spild 

i en størrelsesorden, som kan påføre os strafafgift til staten, hvilket 

betyder at det spild der har været ligger under 10% af det antal m3, som 

TSV har solgt. 

Spildet fremkommer selvsagt ved utætheder på vores ledningsnet. 

I  2013 har vi skifte/ renoveret 28  gamle defekte brønde  +  tilhørende 

stik og anboringer, heraf var der decideret brud ved 7 stk.   

De brud vi oplever er alle i forbindelse med de gamle anboringer/de 

gamle brønde  -  vores hovedledninger er gode og stærke, så her 

forekommer stort set aldrig brud. 

Vi arbejder løbende på at renoverer/udskifte disse ”ømme” 

anboringer/brønde, og det sker i det omfang TSV har økonomi til det.  

Desuden har vi fået renoveret lidt omkring og i vandværket. Vi har fået 

fjernet noget beplantning og i stedet sået græs, hvilket er billigere at 

holde ved lige. 

Vi skulle have haft skiftet vandmålerindsatse i det område vi benævner 

”parti 3”  her i 2013,  men vi har haft problemer med at få leveret den 

type målere vi hidtil har brugt og som vi har gode erfaringer med – 

produktionen har været standset midlertidigt, men indenfor de sidste 

dage har vi fået melding om at produktionen er gået i gang igen. 

Nu påregner vi at ” parti 3 ” skiftes  i løbet af ca. 2 md., det drejer sig om 

området fra Buevænget og resten af vores område mod øst. 
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I den forløbne vinter har vi ikke hørt om frostsprængninger, vi håber at 

dette ikke blot skyldtes den ret milde vinter, men også at det er tegn på at 

alle er blevet bedre til at huske at lukke respektive stophane og tømme sit 

anlæg for vand inden det bliver frostvejr. 

  

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft 

i det forløbne år. 

Til jer fremmødte og dirigenten vil jeg sige, at i fald der er spørgsmål til 

beretningen vil jeg søge at besvare dem bedst muligt. 

 

Nels Birkenfeldt 

   

 


