Nybøl 03-09-20
khl
Generalforsamling i Nybøl Vandværk 01-09-20
Deltagere: 8
Velkomst ved formanden (Jens Sylvest Pedersen).
1) Valg af dirigent
Foreslået: Erik Michaelsen – valgt.
Generalforsamlingen konstateredes rettidig indkaldt.
2) Beretning
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning – Nybøl har godt og rent vand – driften af
vandværker er sikker og god – corona pandemien er en udfordring, derfor afholdes den
ordinære generalforsamlingen først nu.
Firmaet Teglbjælker har søgt kommunen om tilladelse til indvinding af overfaldevand til
procesvand, dette vil selvfølgelig påvirke vandværkets salg af vand, såfremt en tilladelse
gives.
Formanden berettede om Vandsamarbejdet imellem vandværkeren i kommunen – mange
boringer og private brønde øger risikoen for nedsivning af pesticider – Vandsamarbejdet
ønsker derfor at få lukket så mange som muligt.
Formanden opfordrede igen i år til at unge kræfter melder sig, da det er den eneste mulighed
vandværket har for at bevare sin selvstændighed på sigt.
(Bestyrelsens skriftlige beretning findes i årsrapporten)
Formanden sluttede med en tak til bestyrelsen og vandværkspasser for en stor indsats i det
forgangne år.
Beretningen blev godkendt.
3) Regnskab
Regnskabet og budget blev gennemgået af kassereren (Morten Christensen).
Regnskabsprincipper er efter vejledning for vandværker fra Erhvervsstyrelsen.
Regnskaberne ikke længere må udvise overskud eller underskud og overskud trækkes derfor
fra indtægterne. Egenkapitalen angives nu som ”Overdækning”.
Dette betyder hovedtallene kommer til at se sådan ud:
Hovedtal:
”Nettoomsætning”
Indtægter
Overdækning(overskud)
”Produktionsomkostninger”

784.657 kr.
-139.919 kr.
644.738 kr.

Udgifter
”Brutto resultat”
”Distributionsomkostninger”
”Administrationsomkostninger”
”Resultat af primær drift”
”Andre driftsindtægter”
”Resultat før finansielle poster”
”Finansielle omkostninger”
”Årets resultat”
Balance
Anlægs aktiver
Omsætnings aktiver
Aktiver

208.878 kr.
435.860 kr.
215.262kr.
238.045kr.
-17.447 kr.
17.778 kr.
0 kr.
331 kr.
0

4.119.981 kr.
712.945 kr.
4.832.915 kr.

”Overdækning”
4.755.698 kr.
Andre gældsforpligtigelser 77.217 kr.
Passiver
4.832.915 kr.
(samlet regnskab findes i årsrapport)
Regnskabet er godkendt.
4) Budget 2020 - Budget taget til efterretning.
5) Indkomne forslag – ingen.
6) Valg til bestyrelsen
På valg
Hans Henrik Duus (modtager genvalg),
Morten Christensen (modtager ikke genvalg grundet fra flytning)
Jens Sylvest Pedersen (modtager genvalg),
Finn Søgaard Pedersen foreslået
Hans Henrik Dus, Jens Sylvest Pedersen - genvalgt.
Finn Søgaard Pedersen valgt
Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg Kim Nielsen (modtager ikke genvalg).
Michael Duus foreslået - valgt
7) Valg af revisor
På valg Mogens Jensen (modtager ikke genvalg grundet fra flytning).
Hans Iversen foreslået - valgt
Valg af revisor suppleant
Thomas Gram-Hansen (modtager genvalg) - genvalgt.

8) Evt.
Vandværkspasseren opsummerede årets udfordringer:
Der har kun været 9 brud/lækager på ledningsnettet, 3 på privat grund, 4 på grund af
gravearbejde i forbindelse med kloaksepareringen.
De få brud på ledningsnettet har medført et lavet vandspild og markant lavere reparations
omkostninger i 2019.
Morten Christensen takkede for 6 år’s godt samarbejde i bestyrelsen og beklagede at
flytningen til Sønderborg desværre medfører at han ikke kan fortsætte.
Formanden takkede Morten Christensen for godt kassererarbejde og Mogens Jensen for et
godt og mangeårigt revisor arbejde.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden, - samt afsluttede
generalforsamling.
Kristian Lang

