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Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. 
 

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 29. februar 2016, 
kl. 19.30, fællesmødelokalerne på BAKC, Bakkensbro 6, Ullerup, med 

følgende dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

3. Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse 

4. Budget for 2016 forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Valg af medlemmer; efter tur afgår 

a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg) 

b. Hans J. Callesen (modtager genvalg) 

c.  Hans J. Daabeck (modtager genvalg) 

Valg af suppleant til bestyrelsen 

a. Svend Jørgensen (modtager genvalg) 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Valg af revisor; efter tur afgår 

a. Hans Martin Simonsen (modtager ikke genvalg) 

Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår 

a. Bent Clausen 

8. Eventuelt. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45.            

Der deltog 37 andelshavere, samt 5 ægtefæller til andelshavere. 
 

 

Referatet fra generalforsamlingen er protokolførerens opfattelse og essens af 
beretninger, udsagn, kommentarer, spørgsmål og svar, fremført på og under 

generalforsamlingen og er ikke et ordret forhandlingsprotokollat som fx kendes 
fra retsinstanser. 

Hvis den enkelte andelshaver fx ønsker sine udsagn, udtalelser eller lignende, 
fremført på generalforsamlingen, ordret gengivet, så skal andelshaveren afle-

vere disse til protokolføreren før de fremføres under generalforsamlingen. 
 

 

Formanden Frits C. Friedrichsen (efterfølgende ”FFF”) bød velkommen og le-
dede valg af dirigent og protokolfører. 

 
1. Valg af dirigent og protokolfører. 

 
 Som dirigent blev, enstemmig, valgt Svend Jørgensen, Avnbøløsten. 

 Som protokolfører blev, enstemmig, valgt Povl C. Callesen, Brobøl. 
 

Svend Jørgensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og 
gennemgik derefter dagsorden. 

 
Dirigenten fik generalforsamlingens godkendelse af at formandens beretning for 

2015, samt regnskab 2015, kom til debat under ét efter regnskabet var forelagt. 
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2. Bestyrelsens / formandens, Frits C. Friedrichsen, beretning. 
 

Vi har i årets løb udpumpet 153.000 m3 vand og har haft et vandspild på lige un-
der 4,5 % hvilket vi er tilfredse med, vi må jo have en difference på 10 % mellem 

udpumpet og ud faktureret mængde alt udover 10 % spild skal vandværket betale 
grøn afgift af, men med et spild på under 5 % kan vi atter engang konstatere at vi 

har et godt og velfungerende forsyningsnet. 
Der er i årets løb udtaget de sædvanlige 8 vandprøver alle med anmærkningsfrit 

resultat. 
At tro vi kan komme ned i nærheden af nul % det er for mig at se teoretisk tænk-

ning, der vil altid være et eller andet lille spild eller rørbrud selvom vi ikke har haft 
de store brud i år, forbrugerne er rigtig gode til at kontakte os hvis de ser noget 

"unormalt" vand stå på en mark eller løbe ved en vej el lign og det er bestyrelsen 

meget taknemmelige for og det vil vi gerne opfordre til at man bliver ved med, vi 
vil hellere køre 2 gange forgæves end opdage et brud for sent. 

 
Om lidt vil kassereren fremlægge regnskabet som viser et budgetteret underskud 

på kr. 435.000. En afvigelse på kun 1 % i forhold til budgettet.  
Vi håber at han gør det bedre næste år!  

Hvilket jo skyldes at vi tog hele omkostningen til udskiftningen af målerne ud af 
driften. Men det forklarer han selv om lidt. 

 
Året 2015 blev året med store forandringer i vandværket, vi fik en ny kasserer, 

sidste gang vi fik det var i 1970, Povl har på rekordtid sat sig ind i vandværkets 
drift og økonomi og han yder en kæmpe indsats, han har haft ekstraordinært me-

get at se til her i hans første år, først det at sætte sig ind i hele økonomisystemet 
og så samtidig sørge for hele omlægningen af afregningssystemet nu da vi også 

har udskiftet alle målere til elektroniske målere.  

 
Vi fik alle målere på nær 5 skiftet sidste år, de 5 er nu udskiftet. 

Vi formåede faktisk at holde målerudskiftningerne på det budgetterede.  
 

Vi har holdt møde med Sønderborg kommune på vandværket og vi skal have 
møde med dem igen i marts. 

Det er fordi vi er blevet pålagt at indgå i et økonomisk samarbejde sammen med 
alle vandværker i kommunen, for nogle år siden blev der pålagt vandet en ekstra 

afgift på 0,67 kr. til grundvands undersøgelse de skulle så gradvis fjernes fra 
2016, men nu tvinges vi ind i et fælles vandsamarbejde = grundvandsbeskyttelse,  

hvor nogle af disse penge så skal være med til at finansiere de evt. et evt. forure-
nings ramt vandværk måtte få, i takt med at staten stopper med at opkræve belø-

bet så gør vi det, (det har vi hele tiden gjort men nu sendes de ikke til statskassen 
nu skal de til en anden kasse i vandsamarbejdet) så det vil sige at vandprisen bli-

ver holdt på det samme som hidtil. 

Det betyder at vandværkets andelshavere = forbrugere fra indeværende år, 2016, 
skal betale en afgift til grundvandsbeskyttelse på 0,28, plus moms, i alt kr. 0,35.  

Det er om vores indsatsplaner, om hvad vi vil gøre for at beskytte grundvandet, 
kommunen er helt ude i hampen, deres første forslag til os var at vandværket 

skulle lave dyrkningsaftaler med landmænd i vandværkets indvindingsopland som 
går fra vandværket og ud over Rufas til Bojskov, de foreslog bl.a. at der skulle 
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plantes 32 ha skov!!! det fik vi dem forklaret at det kunne ikke lade sig gøre gan-

ske enkelt. Næste forslag fra kommunen er nu at de vil lave det de kalder BNBO 
Borings Nære Beskyttelses Områder dvs. en cirkel med en radius på ca. 75-100 M 

rundt om vandværket hvor de så vil have vandværket til at lave dyrkningsaftaler 
med de landmænd som bliver berørt der, vi kæmper stadigvæk imod og jeg sidder 

der med 2 kasketter på en som formand og en som berørt landmand, ingen her 
skal være i tvivl om at vandværksbestyrelsen arbejder for at vi skal levere rent og 

godt drikkevand, men vi er vedholdende i vores forhold til de faktuelle ting så 
som, at vores grundvand er beskyttet at et mange meter tykt lerlag, vi har bore-

prøver fra dengang man lavede boringerne liggende som dokumentation dem ta-
ger vi med til næste møde De sidste 30 år har det ikke været tilladt i landbruget at 

bruge sprøjtemidler som kunne trænge ned i grundvandet, så vi mener at kommu-
nen skyder gråspurve med kanoner og samtidig både går med livrem og seler. De 

bygger mange af deres ting på de bløde værdier og man "formoder" osv. osv. Vi 
har også haft planteavlskonsulent Helge Lorenzen fra Landbosyd med t mødet, 

men de er ikke meget for at lytte til fakta, problemet er at det til dels er de med-

arbejdere som sidder med sagsbehandlingen det er deres holdninger som kommer 
til at præge det de videregiver til politikerne og så kan politikerne komme til at 

træffe nogle forkerte beslutninger på et forkert grundlag. Det er ikke kun her i 
Avnbøl/Ullerup Vandværk vi slås med de problemer, i Stenderup bliver de langt 

hårdere ramt og i Århus er den jo også helt gal.  
Det man kunne gøre var jo at lave nogle moniteringsboringer nogle boringer i for-

skellig dybde, hvor man så med jævne mellemrum kunne tage nogle prøver, skulle 
man så mod forventning finde rester af et sprøjtemiddel der, ja men så er det da 

klart at det skal forbydes omgående, men at gå ud og forbyde normal konventio-
nel landbrugsdrift på arealerne det er det rene galimatias, vi kæmper videre for at 

det ikke skal ske.  
 

Jeg vil slutte som jeg plejer, med at takke vore leverandører, samarbejdspartnere 
og ikke mindst min bestyrelse for et særdeles godt samarbejde i det forgangen år. 

Tak skal i have. 

 
 

3. Kassereren, Povl C. Callesen, aflægger revideret regnskab for året 
2015.       

 
Såvel driftsregnskab 2015 med noter, som statusbalance pr. 31. december 

2015, var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. 
 

Driftsregnskab 2015, med noter, blev gennemgået af kasserer Povl C. Calle-
sen. 
 

Driftsregnskabet viste  

Samlet indtægt på  kr. 496.816 
 

Samlet udgift på  kr. 932.305 
 

Årets underskud  kr. 435.489 

 
Statusbalancen balancerer med kr. 1.215.123 og udviser en egenkapital  

pr. 31. december 2015 på kr. 676.487. 

 
Efter kassererens aflæggelse af regnskab var såvel formandens beretning for 

2015, samt regnskabet for 2015, til debat. 
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Punkt 2 og 3: Debat, Bestyrelsens beretning og Regnskab 2015. 

 
 Der blev spurgt om bestyrelsen planlægger at søge udpumpningsmæng-

den på de godkendte 150.000 m3 udvidet. 
o FFF, Nej det forventer vi ikke, måske bliver der brugt en lille smule 

mere end 150.000 m3, men vi håber at vi kan undgå at søge om 
udvidelse. 

 Der blev spurgt til hvor stor udgiften var til grundvandsbeskyttelse gæl-
dende fra 2016.  

o FFF svarede; kr. 0,28 + moms pr. m3. 
 Søren Rasmussen spurgte om der var statsgaranti for indestående op til 

kr. 700.000 pr. pengeinstitut, selv om vi var et A.m.b.a. 
o Kasserer PC Callesen; Ja. 

 Der var spørgsmål om hvorfor vandværket ikke anvendte mailadresser til 

at udsende regninger. 
o Kasserer PC Callesen; vi anvender NETS, da mail ikke er et juridisk 

aspekt som kan anvendes til udsende mails,  
OG det vil samtidig være vandværkets umulige opgave at holde 

styr på om godt 500 andelshavere husker at meddele ændringer i 
mailadresser. 

Vi er ikke et offentlig firma der kan anvende e-Boks eller Bor-
ger.dk.  

 Folke Svane spurgte om hvordan cirklen på indsatsplanens side 77 var 
fremkommet. 

o FFF; den har kommunen placeret. 
 Der blev spurgt til hvorfor indvindingsområdet gik øst-vest. 

o FFF; det er beregnet som vandværkets råvandsområde. 
 Erik Dobby Callesen spurgte om hvorfor vandværket ikke overtog regio-

nens ansvar for undersøgelse af eventuelt forurenende grunde. 

o FFF; det kan og skal vi ikke, det er jfr. lovgivningen regionens an-
svar og kan være totalt uoverskueligt for et alment vandværk.  

 Orla H. Jensen syntes at de nye digitale vandure var svære at aflæse og 
spør’ om der kommer en App til fx iPhone som gør det muligt at aflæse / 

løbende opdatere forbrug? 
o FFF; nej. 

 
Herefter blev såvel bestyrelsens / formandens beretning for 2015 (inkl. udgift 

til grundvandsbeskyttelse = vandsamarbejde i Sønderborg Kommune kr. 0,28 
+ moms pr. m3 fra 2016), samt regnskabet for 2015, enstemmigt godkendt. 
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4. Kassereren forelægger budget for 2016. 
 

Budget 2016 var udleveret på papir til deltagerne i generalforsamlingen. 

 
Budget 2016 blev gennemgået af kasserer Povl C. Callesen. 

Budgettet viste  
Samlet indtægt på  kr. 525.900 

 
Samlet udgift på  kr. 486.967 

 
Forventet overskud kr.   38.933 

 

Budget 2016, blev af generalforsamlingen godkendt med 
 36 stemmer for  

   1 stemme imod (pga. lønstigning til driftsleder og kasserer). 
 

 
5. Indkomne forslag. 

 
Ingen. 

 
 

6. Valg til bestyrelsen for 2016, efter tur afgår: 
a) Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg) 

    Frits C. Friedrichsen blev genvalgt. 
b) Hans J. Callesen (modtager genvalg) 

    Hans J. Callesen blev genvalgt. 

c) Hans J. Daabeck (modtager genvalg) 
    Hans J. Daabeck blev genvalgt. 

 
Herefter består bestyrelsen af følgende 5 personer; Frits C. Friedrichsen, Finn 

Küseler, Hans J Callesen, Hans J Daabeck og Povl C. Callesen. 
 

 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen: 

a) Svend Jørgensen  (modtager genvalg) 
    Svend Jørgensen blev genvalgt som suppleant. 

Valg af revisor og suppleant, efter tur afgår: 
a) Hans Martin Simonsen (modtager ikke genvalg).  

    Bent Clausen blev valgt som ny revisor. 
b) suppleant Bent Clausen blev valgt som revisor. 

        Erik Dobby Callesen blev valgt som ny revisorsuppleant. 
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8. Eventuelt. 
 

 En forbruger spurgte til hvorfor der er (var) mindre tryk på vandet på fx 
Truenbrovej om morgenen. 

o FFF; der var en fejl i natsænkningen som var gældende indtil kl. 09; 
dette er nu flyttet fra kl. 09 til kl. 06 i stedet, så efter kl. 06 er der 

fuld tryk på hanerne. 
 Erik Dobby Callesen roste den nye kasserer 

o Ingen kommentarer!!! 
 Hele forsamlingen roste og klappede af bestyrelsen 

 
Formanden Frits C. Friedrichsen takkede den afgående revisor Hans Martin Si-

monsen for små 20 års godt arbejde som revisor. 

 
 

Dirigenten Svend Jørgensen takkede de tilstedeværende for ”god ro og orden”, 
en usædvanlig stille generalforsamlingen som var ledt at lede igennem dagsor-

den og beslutninger. 
 

FFF takkede de fremmødte andelshavere fordi de kom og deltog, og for opbak-
ningen til bestyrelsens arbejde i det hele taget; et bestyrelsesarbejde som FFF 

syntes var og er positivt. 
 

FFF takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 
 

Herefter klappede alle – og vi gik over til maden. 

 Sild med æg, frikadeller og rødkål.  
 

 
Svend Jørgensen   Povl C. Callesen 
Dirigent    Protokolfører 

 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således, den 29. februar 2016 

 Formand: Frits C. Friedrichsen 

 Næstformand: Finn E. Küseler 

 Kasserer: Povl C. Callesen 

 Vandværkspasser: Hans J Callesen 

 Bestyrelsesmedlem: Hans J Daabeck 

 
 
Frits C. Friedrichsen  Finn Küseler  Povl C. Callesen 

 

 

 Hans J Callesen  Hans J Daabeck 


