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Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.a
Generalforsamling den 28. september 2021

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent
Niels Riis blev valgt.
Generalforsamlingen var lovligt varslet med annonce i TAU-BÆK nyt.
Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - sker med mindst 14 dages
varsel.

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning
Det har været et år præget af corona virussen, med de restriktioner som det har medført
Vi er nu 992 forbrugere, hvilket i forhold til 2020 er en stigning på 96. Stigningen er primært
begrundet i de nye rækkehuse på Overmarken. Igen i år forventer vi en stigning i forbrugere, når der
flyttes ind i rækkehuse på Langelandsvej langs Skærbækvej, her kommer ca. 94 ejendomme,
rækkehuse og parcelhuse på Gavnøvænget ca. 60 ejendomme, og ca. 27 parcelhuse på Omøvænget
er også på vej.
I 2020 har vi solgt 114.771m3 vand en stigning på 35107m3,eller 44 % i forhold til 2019, hvor
salget faldt med 15,6 %. Stigningen skyldes bl. a. en leverance på 22752m3 til Skærbækværket i
forbindelse med udskiftning af deres vandbehandlingsanlæg Ser vi bort fra denne leverance på
22.752 m3 er stigningen kun 15,5 %.
Vores vandtab er opgjort til 5471m3, hvilket svarer til 4,5 %

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder. Desuden har Bent og Erik deltaget i et ledningsejermøde i
forbindelse med udstykningen på Omøvænget og Langelandsvej langs Skærbækvej.
Det har været et år uden kursusaktivitet på grund af coronaen
Bestyrelsen forventer fremadrettet at deltage i kurser fra Danske Vandværker for at holde os
opdateret. Bl.a. deltager Torben og Erik i et kursus om vandværksjura.
De årlige vandrådsmøder, som sidste år blev aflyst, samt vandrådsmøde i regionen genoptages her i
efteråret.
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Vi prioriterer hvor der skal renoveres ud fra en oversigt, vi har lavet over hele vores ledningsnet,
samt hvor vi får mest for pengene, og selvfølgelig hvor mange penge vi har på kontoen. Jern- og
eternit rør har 1. prioritet efterfulgt af hvid plast, som har den kedelige egenskab, at det bliver hårdt
som glas i løbet af nogle år.
Hvad vi mangler nu er Overgade, Lods og Fyrvej, Skærbækvej fra Nyvej/Overgade krydset
(købmand Jensen) til Nyvej med en forsyning lidt op af Børup Sandevej. Samt et stykke ledning på
Børup Sandevej mellem Birkholmvej og Brandsøvej
Derudover pusler vi med tanken om at få en nødforbindelse til Børup Vandværk, da vi er meget
sårbare, hvis vores rentvandstanke skulle blive forurenet. Problemet ligger ikke i at Skærbækværket
har for lidt vand, men i at de ikke kan levere tryk nok til vores ledningsnet.
Vi har haft 4 vandsprængninger 3 på Nyvej en på Hagenørvej. I år har det gået gevaldigt med
overgravninger nede på havnen, de er nu oppe på 7, så det kan de.
Vores vandværk har fået et gevaldigt eftersyn., og så er vores rentvandstanke blevet inspiceret af en
dykker.
Vi har også haft firmaet Leif Kock til at spore en lækage på ca. 1 m3 i timen, den kunne de ikke
finde, så det var ca. 28000 kr. lige ud af vinduet. 14 dage efter fandt Bent lækagen, ca. 4 meter fra
hvor de havde målt. Ikke særligt imponerende.
Vores vandkvalitet er kontrolleret de sædvanlige 4 gange om året, alle med meget fine resultater.

Så har vi købt et nyt varslingssystem hvor vi kan sende SMS til de berørte forbrugere. Her kan vi
fortælle, at der bliver lukket for vandet på den/ de veje den dag fra kl. xx til kl yy, og ved
vandsprængninger fortælle hvornår de berørte kan forvente at få vand igen. For at få glæde af dette
system, skal man have en mobiltelefon i de offentlige systemer f. eks Krak. Har man hemmeligt
nummer eller f.eks. firmabetalt telefon skal man selv tilmelde sig på vores hjemmeside. Husk lige at
afmelde den firmabetalte telefon, hvis man skifter arbejde eller nummeret ikke er interessant mere.

Desværre er der en del, som ikke har meldt sig til denne ordning, og stadig kimer Bent ned. Det
ville være skønt hvis alle tilmeldte sig ordningen. Det er meget nemt, gå ind på vores hjemmeside,
og udfyld rubrikkerne, så er du med. Selv jeg kunne finde ud af det.

Desværre kan vi ikke fortælle hvor og hvornår næste rørsprængning vil ske. Men vi nærmer os, for
de nye målere vi har købt, har en lyttefunktion, som kan spore lækager. Vi har besluttet at alle
målere der er ældre end 2015 skiftes i 2022.
Vores målerleverandør har haft store problemer med at levere, da de manglede stumper fra Kina.
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Reelt begynder vi nok udskiftningen af målere i løbet af dette efterår, og det er også planlagt at
udskifte vores hjemmeside. I virkeligheden har vi 2 hjemmesider den ene (den gamle) er ikke
vedligeholdt og den ”nye” er noget uhåndterbart skidt, så de bliver begge fjernet og erstattet med et
moderne, som bare dur.

Til slut vil jeg gerne takke vores ansatte og mine bestyrelseskolleger for veludført arbejde og et godt
samarbejde i det forgangne år.
Alle har arbejdet for at levere vand af ypperlig kvalitet. Og det er lykkedes.

Ad pkt. 3 - Den reviderede årsrapport for år 2020
Resultatopgørelsen for 2020 fremlægges med fokus på de største poster og leverandører og den nye
regnskabspraksis beskrives endnu engang.
For hele vandsektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække
skal være balance mellem vandselskabets udgifter og indtægter. Princippet indebærer, at der er fuld
brugerfinansiering. Vandselskabets udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og
forrentning af lån skal med andre ord dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.
Kort fortalt betyder det, at vores takster hverken må være for høje eller for lave, idet for høje takster vil
medføre overdækning (forbrugerne betaler for meget ifht. vores omkostninger) eller en underdækning
(forbrugerne betaler for lidt ifht. vores omkostninger). Vi mener sådan set at det er et godt princip, fordi
det er en forbrugerbeskyttelse at vi som vandværk ikke hæver priserne uden at have omkostninger der skal
dækkes heraf.
Resultatet 2020 viser at der for året er 10.756,- 2020 har ikke været et investerings år.
Vi har kunne holde udgifter til vedligeholdelse nede på et minimum og vil med vores anlægsinvesteringer se
denne tendens fremadrettet.
Vi har haft en stigning i vedligeholdelse af målere idet vi har udskiftet et stort antal målere. Derudover har
vi en væsentlig stigning i udgifter til påkrævede analyser.
Vi har fortsat outsourcet bogholderfunktionen og har derved fortsat udgiften til regnskabsmæssig
assistance.

Udgifter til produktionsomkostninger er stort set uændrede. Vi har fortsat kunne holde udgifter til
vedligeholdelse af bygninger, inventar, installationer og boringer nede på et minimum, men jo ældre
ting bliver, desto mere vedligeholdelse hvorfor vi ikke vil undgå en stigning i dette.
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- Over/underdækning vil også fremgå under balancen på passiv siden under langsigtede
gældsforpligtelser. Her kan ses, at vi efter 2019 har en overdækning på 3.192.282. Det er det beløb
der tidligere var egenkapital.
- Betyder det så, at vi skylder jer forbrugere 3 mio. Nej, naturligvis ikke. De penge findes på
aktivsiden og er lagt i materielle anlægsaktiver som eks. ledningsnet, bygninger, grund osv.
Revideret årsrapport fremlagt for generalforsamlingen og godkendt.

Ad pkt. 4 - Budget for år 2021
Budgettet for Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. for perioden 1. januar – 31. december 2021 er
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Den anvendte regnskabspraksis for budgettet svarer til den anvendte regnskabspraksis for
virksomhedens årsrapport for 2020, hvortil der henvises.
Forudsætninger lagt til grund for budgettet: Der forventes en stigning i antallet af forbrugere og salg
af vand samtidig med en prisstigning, hvorfor indtægter fra faste og variable stiger i 2021. Der
forventes en underdækning på 23.000,- Anlægsbidrag indtægtsføres i samme omfang som med
afskrivninger på ledningsnettet
Produktionsomkostninger forventes at stige idet vi forventer en stigning i udgifter til vedligehold af
boringer og vandanalyser.
Distributionsomkostningerne vil forblive stort set uændret. Der er ikke budgetteret med nye
investeringer i 2021 udover indkøb af nye målere

Ad pkt. 5 - Takstblad for år 2021
Vi har fastholdt det faste bidrag og variable drift bidrag.
Der er ingen ændringer i afgiftssatserne. Ledningsført vand er fortsat 5,86 kr./m3 mens bidrag til
grundvandskortlægning er 0,39 kr./m3.
Ved byggevandstilslutning betales stadig de faktiske omkostninger til opsætning af midlertidig
måler og der betales også for det faktiske vandforbrug.
Anlægsbidragene er uændret
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Ad pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag.
Der var rettidig indkommet 1 forslag der gik på at få gjort noget ved kalken vi vores vand.
Der ønskes investeret i et afkalkningsanlæg for at minimere den megen kalk der kommer ud af
vores haner.
Bestyrelsen lover at arbejde med sagen, men meddeler samtidig at Danske vandværker har bedt os
tage den lidt med ro, da der sker rigtig meget på området i øjeblikket
Der er på vores ønskeliste, men vi er nødt til at afvente et system hvor der ikke skal bruges
kemikalier og bevarer de sunde mineraler i vandet. Samtidig skal vandværkets økonomi også kunne
bære det, så det er på ønskelisten
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand
senest en måned efter regnskabsårets udløb.

Ad pkt. 7 - Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
Følgende var på valg:
På valg er:
Torben Nielsen (Genopstiller)
Anne H. Tamberg (Genopstiller)
Merete Lyhne (Genopstiller)
Valgt er:
Torben Nielsen
Anne H. Tamberg
Merete Lyhne
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Ad pkt. 8 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Henrik Søgaard Rasmussen
Per Sørensen

Valgt blev:
1. Suppleant: Henrik Søgaard Rasmussen
2. suppleant: Per Sørensen

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:

Jens Tang Ottosen (revisor)
Jørgen Hansen (suppleant)

Valgt blev:
Jens Tang Ottosen (revisor) og Jørgen Hansen (suppleant).

Ad pkt. 10 - Eventuelt.
Intet at bemærke.

Godkendt af dirigenten Niels Riis

Den:

