
Tørresø Strands Vandværk 
 
 

Ordinær generalforsamling 8. marts 2018. 
Referat:  
 
Punkt 1. Valg af dirigent: 
  Henrik Lehn blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

  Der var fremmødt 18 stemmeberettigede. 
 
Punkt 2. Formandens aflægger beretning om det forløbne år. 
Fremlæggelse af kort beretning omkring, drift, brud, vedligeholdelse af brønd med  
anboringer. Lidt omkring målinger af vand og vandprøver. 
Orientering omkring desphenyl cloridazon TSV ligger på en grænseværdi på 0,11 hvor grænseværdi 
er max 0,10 altså en overskridelse på 0,01 
Nødforsyning via Nordfyns Vandværk når de har fået afklaret hvordan de får rent vand, da pt er 
rimeligt hårdt ramt af samme problemer. 
Kun to brud i året 2017 efter der gennem mange år har været stor indsat for at renoverer vor 
ledningsnet. 
Husk at oplyse mail og mobilnummer til info omkring drift. 

- Slåenvej 22 Hvad kan vi gøre for at få ”rent vand” for anden forsyning. 
     PT er der nok ikke nogen mulighed PT 

- Kastanjevej 8 Hvilke er forurenet Den ved værket er ren, de to andre har lidt 
forurening. 

- Pilevej 43. Skal vi aftage vand for Nordfyns Vandværk, når det nu ikke er rent 
  Vi har krav for Nordfyns Kommune for at sikre alternativ vandforsyning, 

- Den er tovejs og derfor forsyne Nordfyns Vandværk med vort vand.  
- Platanvej 3 Kan det oplyses om hvor meget der er pumpet fra hver brønd. 

   Vi skruer procentvis op for alle brønde, i samme forhold i sommer og 
vintersæson. 

- Platanvej 3 Påbud skal orientere forbrugerne, og disse er lagt ud på værkets 
hjemmeside som det er forskrevet af myndighederne. 

- Bedre information på vor hjemmeside. Skal vore svar/holdninger skrives på 
hjemmesiden? 

- En stemte mod bestyrelsens beretning. 
 
Punkt 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for året 2017, detailleret og med gode henvisninger  
  til noter mv. som endvidere var udleveret. 
  Årsregnskabet er opstillet efter samme regler som sidste år jf afgørelse fra flere myndigheder.  
  I regnskabets note 4 Administrationsomkostninger var lønninger specificeret. 
  Godkendt.  Regnskab bliver lagt på hjemmeside. 
 
Punkt 4. Budget for det kommende år. (2019)  
  Kassereren fremlagde budget og takstblad for året 2019. Ingen kommentarer til dette.  
  Takstblad som del af regnskabet.  
 
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 genvalgt. 
 
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. 
 Slåenvej Hvad er værket værd. 

Pilevej 3 Hvad koster vandforsyning fra Nordfyns Vandværk ca 500.000 for   
etableringen 

 VCS skal overtage vandværker i Nordfyns Kommune. 
 Budget fremover skal tage hensyn til eventuelle fremtidige krav til investering. 
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