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Referat af GENERALFORSAMLING  

               Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30 Brændekilde forsamlingshus  
 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstillede Hans-Jørn Møller, som blev enstemmigt valgt.  
Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkald samt var 
beslutnings dygtigt, alt i henhold til vedtægterne.  
Det blev noteret at generalforsamlingen blev afholdt senere end normalt grundet Corona restriktioner.   
 

2. Bestyrelsens beretning  
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning som grundet Corona restriktioner dækker perioden 17 
september 2020 til 24 juni 2021.  
Den nyinstalleret automatisering af vandværket blev demonteret under beretningen.   
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.   
Det omdelte regnskab blev gennemgået af bestyrelsen. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  

 
4. Budget til det/de kommende år forlægges til godkendelse 

Det omdelte budget blev gennemgået af bestyrelsen, der var enkelte spørgsmål fra salen til 
udviklingen af udgifter til vandprøver og vedligehold.  Bestyrelsen informerede om, at man forventer 
en stigning i udgiften til vandprøver grundet de skærpede krav der komme de næste par år.  Med 
hensyn til vedligeholdsudgifterne forventes der en reduktion grundet den nylige monedanisering af 
vandværket.   
 
Budgettet for 2021 blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.    
 

5. Behandling af indkommende forslag.  
Der var ingen indkommende forslag til behandling.  
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.     
 Bestyrelse medlemmer på valg, 

Lars Pihl Fly   
Sten Rasmussen  

 Sten Rasmussen og Lars Pihl Fly blev begge enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. 
 Sumpplanter på valg, 
  Søren Bøg – ønsker ikke genvalg. 
 Brian Andersen, Brændekilde Bygade 44 stillede herefter op.  
  Brian Andersen blev enstemmigt valgt som suppleant.  
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7. Valg af revisor or revisorsuppleant.  

Hans Christian Strib enstemmig valgt som revisor.  
Poul Søren Kjærsgaar blev enstemmigt valgt som revisor suppleant.  
 

8. Eventuelt 
a. Dirigenten takkede bestyrelsen for godt arbejde gennem året.  

b. Der blev spurgt ind til status på blødgørings anlæg – Formanden informerede om at det pt. var for 
dyrt og pladskrævende at installere på et vandværk af Brændekildes vores størrelse.  I øvrigt blev der 
henvist til Danske Vandværkers forening blad Vandposten juni 2021 udgave som indeholder en 
gennem gang af blødgørings anlæg. 
 https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2021/06/vandposten_20210611.pdf .   

c. Der blev kort informeret omkring BNBO i Brændekilde. 
d. Der blev kort informeret omkring diverse sammen arbejdspartner i forhold til vedligeholdelse og 

vandforsyning.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 
 
 
 
 
 
Formand         Dirigent  
Tage Rasmussen       Hans-Jørn Møller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.danskevv.dk/wp-content/uploads/2021/06/vandposten_20210611.pdf
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Beretning til generalforsamlingen 24. juni 2021. 
Vi har atter i år måtte udsætte den berammede generalforsamling i marts måned på grund af Corona 
restriktionerne. 
Bestyrelsens beretning vil derfor dække tidsrummet fra den 17. september 2020 til i dag den 24. juni 2021. 
På første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Tage Rasmussen som formand, Lars Fly som 
næstformand, Brian Struwe Poulsen som kasserer og Kristian O´Reilly som sekretær og Sten Rasmussen 
som bestyrelsesmedlem. 
Der er ikke kommet nye forbrugere og vi er således stadig 138. 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder hvor også vores suppleanter har deltaget. 
Regnskabet for 2020 er revideret og vil blive fremlagt senere. 
Takstblad for 2021 er godkendt af Odense Kommune. 
Vi har tilladelse til at indvinde 38.000 m3. Vores tilladelse udløber den 01. december 2023. Der skal derfor i 
2022 søges om en ny indvindingstilladelse. 
Udpumpet vandmængde i 2020 fra eget værk 13.612 og købt hos Vandcenter Syd 2.878 i alt 16.490 m3 
Vores forbrugere har indberettet 18.656 m3 minus 16.490   = 2.166 m3 i difference svarende til 13,5 % 
Vi har stadig ingen forklaring på hvorfor der er så stor en difference. Vi forventer med implementeringen af 
det nye styringssystem fra Blue Control at vi får nogle mere retvisende tal. 
Vi har brugt 111 m3 til at skylle vores 2 filtre. 
Der er brugt 12.201 KWh 
Der var atter i år 6 forbrugere som ikke havde fået aflæst og indberettet deres tal.  2 fra bestyrelsen var rundt 
og aflæse. 
Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed: 
Vi har nu fået installeret helt nyt styringssystem fra Blue Kontrol. Det er lavet af Knarreborg Smedje og KT 
Tech.  i Knarreborg.  Systemerne fungerer tilfredsstillende og vi får alle de relevante tal ud som vi har behov 
for. 
Jeg får ligeledes en måneds rapport samt en årsrapport med alle relevante tal. 
Jeg har udskrevet en dagsrapport, en månedsrapport, samt udskrift af vores opgaver i vandværket (DDS). 
For et stykke tid siden måtte jeg konstatere at jeg i 6 uger ikke havde været i vandværket, de småting der 
havde været, kunne jeg ordene via min mobil. 
Som skitseret før, så måtte vi lukke værket medens det nye system blev lavet. Vi har derfor måtte købe vand 
fra Vandcenter Syd. 
Jeg får hver morgen pr mail en dagsrapport over forbrug de sidste 24 timer, samt forbruget mellem kl. 02 og 
04.   Forbruget skal ligge på omkring 1 til 1,5 m3 i timen i dette tidsrum, så kan vi altid konstatere at der 
ikke er et brud nogen steder. 
Hvis der opstår brud, får vi omgående en alarm. 
 Vi har desværre haft 2 brud i løbet af året. En på Helleløkken hvor en bil løb ind i en brandhane og denne 
knækkede.  Det andet brud var på Stærmosevej hvor Vandcenter Syd havde brud på deres store kloakledning 
og da de gravede op – så gravede de vores vandledning over.  
 
Vi har løbende fået taget de lovpligtige prøver af vores vand. Disse har overholdt alle krav. 
I den nye drikkevandsbekendtgørelse er der en markant ændring i pesticidpakker til drikkevand og 
grundvand. Derfor stiger prøverne hos AgroLab fra 01. juli 2021. 
Drikkevands pesticidpakke har hidtil kostet 3.568,50 den stiger nu til 4.568,50. 
Grundvand pesticidpakke har hidtil kostet 3.352,50 den stiger til 4.5352,50 
Vi har dog og heldigvis noget meget rent og fint vand i Brændekilde. 
Vi skal have udskiftet målere  

2021 0 
2022 38 
2023 1 
2024 75 
2025 17 
2026 2 
2027 4 
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2028 1 
i alt  138 

 
Vi er derfor gået i gang med at undersøge markedet for fjernaflæste målere. 
Som markedet ser ud lige her og nu må vi regne med ca. kr. 2000 pr måler. Vi er dog blevet rådet til at 
afvente til det nye G5 system kommer helt op og kører, da det vil give nogle helt andre og billigere  
løsninger. 
Fra 01. januar 2023 kommer der nye regler for oplysninger i Lednings Ejernes Registreringssystem  
I daglig tale kaldt LER. Vi skal da kunne svarer på en ansøgning inden for 2 timer. 
Vi har tidligere sendt forespørgslerne videre til FVLS i Vissenbjerg, som så har besvaret disse. 
Vi har fået en regning på dette og har viderefaktureret den til forespørger. 
Vi har nu indgået et samarbejde med Rambøll, som har et system som kan besvare forespørgsler inden for 
disse 2 timer. Det koster 2500 kr. i indskud og ca. 1000 kr. om året.  Det vil lette både formand og kasserer 
for meget arbejde.  Dette system er nu startet den 20. juni 2021. 
Vi er stadig meget aktive udad til.  Jeg sidder stadig i bestyrelsen for KVO – Kontaktudvalget for 
Vandværker i Odense og omegn. 
Lars har nu i 2 år siddet som suppleant i Danske Vandværker region Fyn.  På generalforsamlingen i tirsdags 
blev Lars valgt ind i bestyrelsen. Tillykke med det Lars. 
Vores hjemmeside bliver stadig flittigt brugt – nu over 4500 besøgende. 
Vi informerer løbende på Face Book hvis der sker brud eller vi har andre relevante informationer. 
Annette Aalund har sponsoreret en udbedring med maling i værket så alt nu ser pænt ud igen – tak for det. 
Der skal lyde en stor tak til Poul Pedersen på Møllegården fordi vi måtte grave vores kabler ned igennem 
hans have til vores boring nr. 3. 
Stor tak til Max Hansen for at styre gravemaskinen, samt til Jens Jensen som beredvilligt stillede 
gravemaskinen til vores rådighed. 
Ligeledes tak til forbrugerne for deres tålmodighed og forståelse når der har været uregelmæssigheder. 
Til sidst skal lyde en stor tak til den siddende bestyrelse for et altid positivt og konstruktivt samarbejde i 
året. 
På bestyrelsens vegne 
Tage Rasmussen 
Formand 

 


