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 Tørresø Strands Vandværk 
 
 Ordinær generalforsamling 17. marts 2016. 
Referat:   
Punkt 1. Valg af dirigent: Henrik Lehn blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig 
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede.  
 
Punkt 2. Formandens aflægger beretning om det forløbne år. Formanden aflagde beretning, der henvises til formandens beretning.  
 Renoveret rentvandstank 
 Skiftet 35 brønde / anboringer 
 Reparation af indervæg og østsiden udvendig repareres. 
 Indsatsplan over 2016 skal gennemføres i 2016 og 17 
 TVS skal måske fortage ekstra målinger pga. nitrit. 
 Husk at oplyse mail og mobil nummer til info omkring drift. 
 Fyrvænget 22, hvorfor stor vandspild? 
 Spild i område 10 pga. effektiv nye dræn.  
 Hjelevænget 9 omkring nitrit grænseværdi.  
 Pilevej 43. ca 2500 m3 spild 
 
Punkt 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for året 2015, detailleret og med gode henvisninger  
til noter mv. 
Årsregnskabet har ændret opstillingsform jf. afgørelse fra indstilling fra flere myndigheder. 
I regnskabets note 4 Administrationsomkostninger var lønninger specificeret jf. tidligere ønsker fra 
generalforsamlingen. 
Regnskab bliver lagt på hjemmeside. 
 
Punkt 4. Budget for det kommende år. (2017)  Kassereren fremlagde budget og takstblad for året 2017. Ingen kommentarer til dette. 
 
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. Det var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Punkt 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant til bestyrelsen På valg var Henrik Lehn og Carl Aage Clausen som modtog genvalg.     Begge 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. 
Forsikrings police studeres nærmere omkring vandskade. 
Ønsker tilbagemelding omkring når brud formodes. 
 
 Referent:     Dirigent: 
 
Niels Peder Aalund    _________________________ 
     Henrik Lehn 
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  Velkommen til TSV’s ordinære generalforsamling for 2015.               1 Beretning fra bestyrelsens arbejde i året 2015.     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 2015 har vi desværre haft en del brud/utætheder ved gamle anboringer og gamle målerbrønde, disse har været mere omfattende end vi f.eks. oplevede i -14,  hvilket har bevirket et større vandspild i 2015 end vi havde i 2014.  Der er konstateret brud/utætheder ved 9 anboringer/målerbrønde,  hvorefter disse selvsagt er blevet skiftet. Vandspildet overstiger de tilladte 10%, hvilket medføre at vi må betale strafafgift på ca. kr. 5000,- til staten.  Desuden har vi i 2015  skifte/ renoveret 35  gamle defekte brønde  +  tilhørende stik og anboringer.   De brud vi oplever er alle i forbindelse med de gamle anboringer og 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.   I årets løb har vi også fået renoveret vores rentvandstank, hvilket betød at vi i 3 dage købte vand fra Nordfyns Vandværk, men i og med at          2 arbejdet blev udført sidst på året, hvor forbruget er meget lille, så blev der kun behov for at købe ca. 35 m3. Renovering af tanken medførte også at nogle rør inde i værket blev skiftet. Som følge af det meget fugtige efterår har vi sidst på året konstateret fugtgennemtrængning ved fundament/ydervæg mod øst på vandværksbygningen, hvilket medføre at der sker ud blomstring på væggen og malingen skaller af. Vi har ordret en tætning af væggen, som vil blive udført her i foråret, når vejret tillader.  Når væggen er tørret ud skal vi have den indvendige malerbehandling bragt i orden og samtidigt males de rør der blev udskiftet i forbindelse med renovering af tanken.     I årets løb har vi også deltaget i Nordfyns Kommunes arbejde med en indsatplan vedrørende sikring af rent drikkevand i området.  Dette arbejde påregnes afsluttet sidst i indeværende år, måske lidt senere idet den kvindelige ing. der arbejder med sagen ved kommunen p.t. er på barselsorlov, hvilket forventes at strække sig frem til sep. md. i -16. 
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 Konsekvenserne af indsatsplanen for vort område kender vi selvsagt ikke p.t., men en forhåndsmelding går på at vi nok bliver pålagt ekstra antal målinger vedr. vandets indhold af nitrit, idet vi p.t. er tæt på gældende grænseværdier.           3 Bestyrelsen er opmærksom på at specielt den ene af filtertankene på værket kan vise gennemtæring indenfor overskuelig fremtid, idet denne tank er fra 1987. Den anden tank på værket er fra 2003. Vi arbejder fortsat hen i mod at kunne kommunikere med jer andelshavere rent elektronisk, så vi fremover bl. a. kan spare udgifter til porto, derfor opfordres I til at sende jeres e-mail adresse og mobiltlf. nr. til vandværket, hvilket kan gøres via TSVs hjemmeside. 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 a’jour i takt med at der sker ændringer, sættes nye brønde m.m.         I den forløbne vinter har vi ikke hørt om frostsprængning i vort område.  Men vi  opfordre fortsat til at man lukker respektive stophane og tømmer 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 er de velkomne og jeg vil søge at besvare dem bedst muligt.   Nels Birkenfeldt/Formand for TSV    


