Allesø den 3. april 2017

Bestyrelsens beretning for Allesø Vandværk kalenderår 2016
Aktiviter i 2016
Vandværket har udpumpet 23.700 m3 i kalenderår 2016 mod 24.783 m3 i
kalenderår 2015. Et fald på 4,3 %
Vandsalget er opgjort til 20.409 m3 med 22.580 m3. Et fald på 9,6%
Vandtabet er dermed steget til 3.291 m3 fra 2.203 m3 i 2015.
Svind i procent: 2016 14,3%
2015 9,0 %
2014 6,0%
Der har i 2016 været stor aktivitet med søgning og reparationer af brud på
ledningsnettet. Sidste halvdel af 2016, har svindet været nede på ca. 7 %.
De første måneder af 2017 er vandtabet begyndt at stige og vi har igen
aktiviteter i gang med søgning efter brud.
Der er ikke tilsluttet nye forbruger i 2016.
Vandanalyser:
Alle vandanalyser har overholdt gældende grænser og der ses ikke nogen
udvikling, der giver anledning til bekymring. Kan ses på Vandværkets
hjemmeside.
Regnskab - Resultat
Alle vandværker er fra 1. januar 2016 underlagt årsregnskabsloven og
princippet om, at kunne hvile i sig selv.
Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0. Under omsætning en ny
post ” Årets Over- underdækning med forbruger”.
Årets underdækning har været 43.278 kr.
Ca. 50.000 kr. dårligere end budget, årsag er mange mindre reparationer på
ledningsnettet.

Takster
Takster blev hævet fra 2015 til 2016, for at budget 2016 kunne give et lille
positivt resultat efter afskrivning. Takster i 2017 er uændret i forhold til 2016.t

Myndigheder
Vi har i juli indsendt vores takstblad for 2017 samt budget for 2017 til
godkendelse hos Odense Kommune. Begge godkendt uden bemærkninger.
Allesø Vandværk har fået fornyet vandindvindingstilladelse frem til 2046.
40.000 m3 pr. år. - 10 m3 pr. time pr. boring.
Odense Kommune arbejder med en opdatering af vandforsyningsplanen.
Som omfatter alle vandværker i Odense Kommune.
I 2016 har der ikke været tilsyn på vandværket af Odense kommune. Da
vores egenkontrol har reduceret tilsynene til hvert andet år.

Forsikringer
Vandværkets forsikringer er gennemgået og er nu tegnet via en fælles aftalen
mellem Tryk forsikring og Danske Vandværker. Der er ca. 1200 vandværker
med i aftalen.
Der er tegnet All Risk-, Erhvervs- og Produktansvar-, Arbejdsskade-, samt
bestyrelsesansvarsforsikringer, men ikke underslæbsforsikring, som vil
forudsætte øget revision af vores regnskab.
Selskabsform
Under eventuelt blev der på sidste år generalforsamling, spurgt indtil
selskabsform, hvorfor Andelsselskab og ikke Andelsselskab A.m.b.A..
Vi har søgt rådgivning hos Danske Vandværker, følgende er et uddrag fra
Danske Vandværkers svar.
”Vi anbefaler normalt kun vandværker der er registreret som I/S at ændre
selskabsform.
Spørgsmålet om hæftelse.

For vandværket er der ingen praktisk forskel på om, det er et
andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar
(a.m.b.a.).
For kreditorer er der i praksis heller ingen forskel.
Men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne
i et andelsselskab hæfter subsidiært, og i et a.m.b.a. er der ingen
hæftelse.
Subsidiær hæftelse betyder, at kreditor skal søge sit
tilgodehavende indfriet hos vandværket, som herefter fordeler
udgifterne mellem andelshaverne.
Da det er utænkeligt, at et vandværk kan gå fallit – man kan altid
hæve vandprisen, så de forskellige former for hæftelse betyder
ikke noget i praksis.
I skal være opmærksomme på, at en selskabsændring kræver en
del arbejde, og jeg mener ikke, at I vil opnå en fordel ved
ændringen.”

Administration/Kasser
Er fra den 1. januar 2016 flyttet fra administration Fyn til Næsby Vandværk og
fungerer fint.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 2 møder.
Et budgetmøder for kalenderår 2017 i juli. Et regnskabmøde i mart 2017.
Afslutning
Til slut vil jeg sige tak til Svend Jensen som passer området omkring
vandværket, så det altid, ser præsentabelt ud.
Tak til kollegaerne i bestyrelse.
Bestyrelsen

