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Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab 2021 forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
8. Valg af 2 lokalrevisorer
9. Eventuelt
Punkt 1: Ole Sækmose blev af bestyrelsen foreslået til dirigent. Valgt uden modkandidat. Ole takkede for
valget, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet ved annonce i Ærø Ugeavis, Fyns Amts Avis
samt på Vandværkets hjemmeside.
Punkt 2: Formand Leif bød velkommen til i alt 22 andelshavere og fremlagde bestyrelsens beretning for
2021:
Året 2021 har på mange måder været lidt specielt år. Qua covid afviklede vi sidste års generalforsamling d
1/6- 2021, hvor vi tog afsked med Vandværkers mangeårige Formand Frank Møller Petersen, som blev
afløst af Rasmus Svinth Kristensen, og Jørgen Rasmussen, Tivoli, og Peter Jessen Hansen blev valgt som
henholdsvis ny og fortsættende suppleanter.
Vi konstituerede os umiddelbart derefter, med Jack Sørensen som næstformand, Poul Petersen som
kasserer, Carsten Petersen og Rasmus Svinth som menige og undertegnede som Formand.
Det besluttes tillige at pålægge vores bogholder Sven-Erik Eriksen, at tage skriftlige referater af vores
bestyrelsesmøder, samtidig blev det besluttet at videreføre beslutningen om, at lade vore to suppleanter:
Peter Jessen Hansen og Jørgen Rasmussen deltage i alle bestyrelsesmøderne, dette med henblik på at være
påklædt til generationsskifte, men også med det sigte at gøre bestyrelsen meget bred, samt udnytte de
unge løvers kompetencer. Således har Peter Jessen påtaget sig jobbet som den ansvarlige for det optiske
øje, som bruges når der opstår tvivl, fra en forbrugers side om vandmålerens nøjagtighed og forbrug,
desuden facilitering af web møder. Så en slags IT Chef. Jørgen bidrager med anden viden og god indsigt i
andre ting ved møderne. Resultatet af dette er, at vi har et stærkt hold hvor vi supplerer hinanden rigtig
godt, en stor styrke i dagligdagen.
En anden ting som jeg vil bemærke, som en hændelse i forgangene år, at Ærøskøbing VV fyldte 70 år d 22/5
(1951). Den sidste købstad i Danmark som fik etableret sig et Vandværk. Denne viden har jeg gravet frem
fra protokollen, i.f.m. skåltaler da man fejrede 50-års Jubilæet. Omfattende fin middag med fruer for
bestyrelsen. Dette jubilæum har vi dog helt undladt at markere.
Jeg vil undlade at kommentere på regnskabet, men blot fremhæve nogle få tal. Vi har haft en vandsalg på
95.585 m3 og oppumpet 97.452 m3, hvilket giver et ret begrænset svind i vores ledningsnet på 1,92% dette
er meget tilfredsstillende. (1.867m3)

Økonomisk har vi en overdækning på 147.000kr pr 31/12. Ved budgetplanlægningen og dermed vores
takstblad, har vi fastholdt en m3 pris på 7 kr., men hævet det faste bidrag med 275kr til 1300kr/ forbruger.
Statsafgiften er hævet fra 6,18kr til 6,38kr i dette år. (7,96). Regnskabet vil om få øjeblikke blive dissekeret
og gjort transparant af Sven-Erik, til forhåbentlig godkendelse, så ikke flere tal fra mig p.t.
I efteråret 21 fik vi den endelige løsning på kraftige rust problemer på vores nødgenerator medfølgende
hus. Dette er simpelthen blevet beklædt med vandfaste klædelige plader, af Håndværkerhuset i Vindeballe,
samt monteret med en solid aflåselig dør. Nu tager det sig igen ordentligt ud og i harmoni med resten af
Vandværket i Snekkemose.
Vores vand analyseres som bekendt løbende under overvågning af kommunale dertil indrettede systemer,
og derefter bliver analyserne efterfølgende, oplagt på vores hjemmeside.
Jeg kan med stor glæde informere jer om at vores vand er i den bedste kvalitet og på intet tidspunkt, har
givet anledning til panderynker fra tilsynsmyndighederne eller vor egen side, på nogle af de mange
parametre, ej heller for de meget omtalte PFOS. Der ligger vi ganske flot på 0,001. Resten må være et
selvstudium af de ca. 300 forskellige.
Året 2021 var også året hvor Ærø Vandråd fik ny formand, nemlig Ejgil Jensen fra Søby VV. Der har været
afholdt en del møder i Vandrådet, i forbindelse med implementeringen af de nye BnBo’er samt, at få
planlægningen, med afholdelse af møder med lodsejerne og ikke mindst konditionerne herfor på plads.
Disse forhandlingsmøder pågår stadig. Der er faktisk hele 20 lodsejere fordel på Ærø som har BnBo’er. Det
er et kæmpe arbejde man her har pålagt vandforsyningsselskaberne landet over. Vi skal herefter finde
finansieringsmuligheder, samt opkræve ved vores forbrugere. Det er ikke nogen billig øvelse. Derfor
stigningen i det faste bidrag og dertil er arbejdet med beregningerne af Bnbo’erne ikke endelig
tilendebragt fra Miljø Styrelsens side, som forventer at afslutte dette arbejde i 2023-24, hvorefter vi som
Vandværker og dels Kommunen skal ud på en ny omgang forhandlinger, hvis der bliver ændringer i
arealerne. Vi skal dog helst have tilendebragt de nuværende forhandlinger inden udgangen af dette år. Vi
har forsøgt at få udsættelse eller fremrykket beregningerne fra Miljø Styrelsen, dette dog uden held. Så der
ligger en fare for at bruge en del energi, og ikke mindst økonomi forkert her i indeværende år, ikke alene på
arealer på også dokumenter tinglysning og hvad der af følger. Lidt frustrerende for alle involverede parter i
dette. Vi har en forventning om at vores lodsejere med vandboringer vil underskrive disse aftaler i
indeværende år, som er intentionerne i loven. Og når aftales indgås, er det planen at penge skal falde, til
lodsejer.
Som det er en del af jer bekendt så råder Ærøskøbing VV over seks boringer i dag. Hvad der måske knapt er
så kendt, er at vi bruger primært de tre boringer imod vest, eftersom der er den bedste vandkvalitet. Derfor
har vi besluttet at nedlægge vores tre boringer med marginal indvending, i mod øst og renovere de tre
andre tilbageblivende boringer med den langt bedre vandkvalitet og fremtidssikre disse. Vi har allerede
renoveret den ene boring ved Lisbeths Vej, som det der i myndighedssprog, kaldes en erstatningsboring,
dette eftersom denne boring var blevet en anelse utæt, hvilket medførte at denne trækker sand med ind på
vandværket, hvilket er i sig selv utilsigtet naturligvis. Dette renoveringsarbejde er er udført af Brøndborer
Firmaet PC-Drill v/Christian Christiansen, Højslev ved Skive. Med god succes.
Tilbage i 2012 blev boring 171.81 (17) overboret, boring 171,52 bliver overboret i sommer, så der er faktisk
kun 171.51 (14) som mangler en overboring. Det vil vi forsøge at indtænke i de kommende år, da det ikke
er en haste opgave. Der er også en del drift optimering i dette tiltag, hvor vi f.eks. kan undlade ca. 19ha
bnbo. omkring disse, derudover pumper o.s.v.

Det er i øvrigt aftalt i Ærø Vandråd at det der tilbydes lodsejerne er: 120tkr ved køb 95tkr en
engangserstatning, hvor man beholder og plejer sin jord dog, uden pesticider og gødning. 47,5tkr til
økologer. 8tkr i årlig kompensation i en femårig periode, hvor staten så kunne komme helt på plads. Jeg vil
gerne fremhæve at tilsynsmyndighederne, altså Ærø Kommune og ikke mindst Svendborg kommune har
tilsluttet sig dette tiltag i en meget positiv tilgang.
Slutteligt vil jeg nævne at der har været to-tre ledningsbrud i 2021, Et relativt stort et på Smedevejen i
Ærøskøbing og et mindre et i Smedegade, samt lidt ved Sygehuset ifm. noget renovering. Alle blev med stor
og resolut indgriben, håndteret af vores Vandværksbestyrer og dennes medarbejdere, således der har
været minimale gener for de ramte forbruger.
Der er i året 2021 tilsluttet 4 Nye forbrugere til vores ledningsnet, så vi har nu i alt 1024 forbrugere
tilknyttet vores vandværk.
Jeg er således til vej ende med bestyrelsens beretning, tilbage er kun at takke vores samarbejdspartnere for
altid betryggende arbejde, i særdeleshed med Øens VVS v/Johan Røhling.
Desuden vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for deltage aktivt, ikke kun velforberedte til møderne,
men også for god sparring i dagligdagen.
Derudover vil jeg takke jer fremmødte for deltagelse denne aften, skønt at så mange ønsker, at høre nyt om
vores fælles vandværk.
Tak for ordet.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen: Tage Kristiansen henviste til en artikel i Fyns
Amts Avis, hvor han spurgte til Bregninge Vandværks andel af udgifter til BNBO. Formanden svarede til
Tage’s fulde tilfredsstillelse. Carl Rasmussen spurgte til BNBO hektarstørrelse og fik ligeledes et
tilfredsstillende svar.
Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen uden yderligere spørgsmål.
Punkt 3: Årsrapporten med det reviderede regnskab blev på vegne af Poul Petersen fremlagt af Sven-Erik
Eriksen: Hovedtal: Netto omsætning før/efter over-/underdækning kr. 1.778.000 / kr. 1.631.000 – Andre
driftsindtægter kr. 19.000 – administrationsudgifter kr. 439.000 – udgifter til værkets drift kr. 335.000 –
reparationer og vedligeholdelse af ledningsnet, vandværk, boringer kr. 386.000 – af- og nedskrivninger kr.
479.000 – finansielle indtægter kr. 0 – finansielle omkostninger kr. 11.000 – årets resultat kr. 0 efter
indregning af overdækning under nettoomsætningen. Balance: anlægsaktiver kr. 4.389.436 –
omsætningsaktiver kr. 103.664 – likvid beholdning kr. 1.576.747 – aktiver i alt kr. 6.069.847 – langfristede
gældsforpligtigelser kr. 5.491.350 – kortfristede gældsforpligtigelser kr. 578.497 – passiver i alt kr.
6.069.847.
Årsrapport/regnskab blev godkendt uden kommentarer.
Punkt 4: Ingen indkomne forslag.
Punkt 5: Leif og Carsten var på valg til bestyrelsen. Leif ønskede genvalg og blev valgt. Carsten ønskede ikke
genvalg. Bestyrelsen foreslog Peter Jessen Hansen. Peter blev valgt uden modkandidat.
Punkt 6: Jørgen Rasmussen blev genvalgt uden modkandidat som 1. suppleant. Til ny suppleant foreslog
bestyrelsen Mona Madsen. Mona blev valgt uden modkandidat til 2. suppleant.
Punkt 7: Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsfirmaet Deloitte. Deloitte blev valgt.

Punkt 8: Som lokalrevisorer blev der genvalg til Bjarne Folmer og Ole Sækmose uden modkandidater.
Ligeledes blev der genvalg til revisorsuppleanterne Hans Jepsen Albertsen og Svend Widding.
Punkt 9: Under eventuelt fremkom intet fra forsamlingen.
Dirigenten rundede af med tak for god ro og orden.
Leif takkede dirigenten for myndig ledelse samt tak til forsamlingen for fremmødet.
Sluttelig takkede Leif det afgående bestyrelsesmedlem Carsten for lang og tro tjeneste. Ligeledes var der
tak til revisor Benny, for altid veludført arbejde for Vandværket. Begge fik overrakt vingave.
Generalforsamlingen sluttede kr. 20.15
Referent: Sven-Erik

Dirigent: Ole Sækmose

