
 

  Andelsselskabet  Maemosen’s  Vandværk 
 

Referat Af: 
 Ordinær Generalforsamling den 16-06 2014 kl.19,30  

Sted/ Hagenborgvej 3  
Fremmødte i alt 35 personer 

 
Dagsorden forelå. 

1. Formanden bød velkommen til denne generalforsamling, var 
meget tilfreds med at se så mange fremmødte. Gik derefter 
over til første punkt på dagsorden. Valg af dirigent. Den 
faldt på Hans Jørgen Larsen. Som modtog valget. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og 
er derfor beslutningsdygtig, Gav derefter ordet til 
formanden. 

 
2. Formanden Erik Helvad 

Formanden fortalte lidt om de ting der har været i løbet af 
året. Vandkvaliteten er nu helt i orden, efter at Silhorco har  
reguleret på ilt mængden i vandet, der er dog lidt coliforme 
bakterier i vandet. Erik talte om en ny borebrønd i skoven 
eller et andet sted. Han oplyste at vores ren vandstank  var 
efterset i 2006. Og alle vores dæksler er gået efter, så der 
ikke kan komme urenheder ned i vores ren vandstank. Med 
hensyn til fremtidige vand analyser vil vi tale med Tårup 
portalen for der kan vi måske lægge vores vand analyser 
ud. Så alle med en pc kan gå ud og se vores analyser. Der 
kunne også lægges andre ting ud i Tårup Portalen. Han 
talte om en udvidet sprøjte zone ved vandværket fra 10m til 
25m. Vores bore rør er lidt rusten indvendigt men ikke itu, 
evt. ny bore rør anbefales af Obicon i Odense. Erik Talte 
også om et nyt vandværk og måske på en anden matr. Som 
vi selv køber v/ Niels Kildegård 
 

Formandens beretning gik til debat. 
 

Johannes. Det vil være et godt tiltag at få flyttet vand  
 værket over på en selvejet matr.  



 

Preben Larsen. 
Vil gerne have oplyst hvor mange dårlige vandledninger vi 
har i området. Formanden oplyste at der ikke er mange 
dårlige vandledninger tilbage. 
 
Niels Haugård. 
Oplyste at hans side hvor der skulle være vand analyser på 
var blank. Kaj oplyste at det så var en fejl. 
 
Jørgen Haushøj. 
oplyste at alle vores målinger ligger ude på en hjemmeside 
som hedder Jupiter. Det er der han har set  vores vand 
analyser, de har været dårlige lige siden 2006 
 

Formandens beretning blev godkendt 
 

3. Regnskab/Kaj Christensen 
Regnskabet blev gennemgået med indtægter og udgifter. 
Kaj fortalte at vi har udskiftet måler i år. Det har kostet 
41.440,00 kr. Kaj oplyste at der var 42 stk. som fik en 
aflæsningsbøde på 100 kr. Det er et problem at folk ikke 
indsender deres aflæsning 
 

Regnskabet gik til debat 
Johannes og Lene 
De kom med et forslag om at folk skal aflæse deres måler 
inden de tager hjem fra sommeren 
 

Regnskabet blev godkendt 
 

4.Fastsættelse af indskud blev uændret 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: Ulrik Hansen og Karlo Madsen 
 begge blev genvalgt 
 
6. Valg af suppleant. 
 På valg er: Jørgen Haushøj  genvalgt 



 

 
8. indkomne forslag. 
 Nyborg Kommune foreslår at der etableres ringforbindelse 

mellem Maemosens og Tårup vandværk. De foreslår evt. 
drøftelser om en sammenlægning af vandværkerne. 

 Formanden fortalte at Tårup vandværk nok ikke er stemt 
for sådan en løsning 

Forslaget gik til debat 
  
 Per Nøregård og Jørgen Haushøj. 
 Foreslår at en ringledning er en god ting 
  
 Steffen . 
 var inde på at det skulle være en fast ringledning med tryk 
  
 Erik Press. 
 Ang. sammenlægning vil de to vandværker måske kunne 

spare penge ved at de har fælles bestyrelses møder og 
generalforsamling 

 
 Alis Nielsen. 
 forslag om at  bestyrelsen skulle få det undersøgt rent 

økonomisk 
 
 Niels Haugård. 
 Mente at ringforbindelse og vandværk på egen grund er en 

god ting 
 
 Bestyrelsen vil tage forslaget fra Nyborg Kommune op til 

drøftelse 
 
9. Eventuelt.  Kaffe og Pålægsbrød  samt øl og vand 
 
 Formanden takkede for god ro og orden 
   

 
 

Mødet slut kl. 21,30 



 

Bestyrelsen er anno 2014 
 

  Formand : Erik Helvad 
  Næstformand: Steffen Kildegaard 
  Sekretær: Karlo Madsen 
  Bestyrelses medlem: Svend Aage Bilde 
  Bestyrelses medlem: Ulrik Hansen 
  Kasserer: Kaj Christensen 
 
  Suppleant: Jørgen Haushøj 
 

Referent 
Karlo Madsen 


