
ANDELSSELSKABET  KERTE  &  OMEGNS  VANDVÆRK 
  
Formand Kai Egede Jensen 
Hårevej 25, Faurskov Mølle 
5560  Aarup 
Tlf. 64 49 29 69 Mobil 41 23 45 04 
E-mail : keg@faurskovmolle.dk / kegj@vd.dk. 
 
BESTYRELSESMØDE  
  
Møde nr. 2 - 2021 
 
Dato:  tirsdag den. 21 september 2021 kl. 18.30 
 
Sted:  Ørsbjerg v. Jørgen 
 
Tilstede: Formand Kai Egede Jensen, Flemming Nielsen, Martin Jensen, Jørgen Hviid, Lise Hansen 
 
DAGSORDEN: 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 4. marts 2021 
2. Orientering / siden sidst 
3. Økonomisk orientering ved Lise 
4. Generalforsamling den 5. oktober 2021 (folder er under udarbejdelse og deles ud i uge 37. 
5. Stade på renovering 

6. Næste møde 
7. Evt.  

 
Ad.1 
Referat godkendt 
  
Ad.2  
Der er kommet to nye medlemmer som ikke har været tilsluttet tidligere.  
Mindre defekt på vandværket, og problemer med gennemstrømning i forsyningsrøret fra beluftningstanken. 
Service med rensning mm er udført og værket kører normalt igen.  
Få brud på ledningsnettet og det er som ofte anboringerne der er dårlige. Vandspild er reduceret markant med 
renoveringen og vi forventer at komme ned omkring 6% i 2021. 
Se udsendte skriv til generalforsamling. 
Assens kommune arbejder med beskyttelsesnære områder, og på at indgå aftaler med jordejer omkring 
værket. Der er desværre kun ganske få medlemmer som er tilmeldt SMS- ordningen. 
  
Ad. 3 
Niels fra BDO-revisor på besøg for orientering af og gennemgang af regnskab.   
Der blev fremlagt et forslag til ændring af vedtægterne til revision. Reglen til revision kan omskrives til at 
regnskabet ikke skal revideres af et revisionsfirma, men kan nøjes med internrevisors gennemgang og evt. 
stikprøve. Hvis dette accepteres, skal forslaget på afstemning til næste års ordinere generalforsamling. 
Gennemgang af arbejdsudkast af årsregnskab med Niels. Der var få bemærkninger og årsregnskabet bliver 
fremsendt elektronisk i færdig udgave til underskrivelse. 
Lise fremlagde og gennemgik regnskab siden sidst. 
Der er penge til den næste renovering. Ingen manglende indbetalinger.  
Brev fra retten i Odense vedr. ejendom på Hjortegyden . Ejer er død. Der skyldes ca.kr.3000,-. Skifteretten 
henstiller til at Vandværket selv inddriver gæld. 
 
Ad.4 
Generalforsamling. Dato 05.10.2021 kl.19 i klubhuset, Kertevej 61.  Informationen er omdelt og bliver 
annonceret i lokalavisen og på hjemmesiden. Kai, Lise og Flemming er på valg. 
 
 
 
 

mailto:keg@faurskovmolle.dk


Ad.5  
Næste renovering starter inden længe og er ledningen fra Ørsbjerg til Pindsende. Der er sendt beboerinfo ud, 
og projektet forventes afsluttet i 2021. 
Udskiftning af måler. Lise laver en liste med installationsdato for måler   
 
 
Ad.6 
Næste møde aftalt til den. 18.01.2022 hos Lise 
 
 
Ad.7 
Eventuelt: 
Indvending på værket: 
Martin har ændret på styringen så filterne ikke løber tørre på noget tidspunkt.  
Dette giver formodentlig en bedre drift. 
Hjemmeside:  
Martin tilretter kontaktoplysninger mm. Opfordring til at tilmelde sig sms- ordning.  
 
Vedligehold på værket: 
Flemming spørger til aftale med græsslåning, fliser, rengøring, kontrakt? 
Kai aftaler nærmere med VandCenter Syd omkring rengøring og vedligehold af værket. 
Der er tidligere fremsendt et forslag som der kan arbejdes ud fra. 
Flemming foreslog udskiftning af fliser foran værket til græsarmering. Vedligehold kan udføres med 
græsslåning, og der kan stadig køres på belægningen. Pris indhentes  
  
 
Mødet sluttet kl.22.30 
 
Således opfattet af 
Flemming Nielsen 
  
Referat udsendt til følgende: 
Lise liseorsbjerg@live.dk 
Kai keg@faurskovmolle.dk 
Martin bakkemose@mail.dk  
Jørgen  mail@best4life.dk 
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