
Fensmark Vandværk A.m.b.a. 

Beretning Generalforsamling den 28.02.2017 

 

 På bestyrelsens vegne byder jeg velkommen til generalforsamling i Fensmark Vandværk A.m.b.a. 
for året 2016. 

 

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og til det vil jeg foreslå advokat Lars Urup. 

 

Bestyrelsen siger tak til forretningsforbindelser og leverandører vi har handlet med i 2016. 
Herudover den største tak til vore ansatte, først og fremmest Flemming og Bjarne, som på ny har 
sørget for stabil drift i vore gamle vandværker til glæde for vore  forbrugere, der er blevet forsynet 
med rent drikkevand alle steder i vort forsyningsområde. 

 

Beretningen er igen i år opdelt i 3 dele, hvor jeg på bestyrelsens vegne giver en overordnet 
kommentar til årsrapporten, hvad vi har arbejdet med i 2016, og hvilke planer vi har for 2017. 
Flemming vil som driftsleder aflægge en mere teknisk rapport, og til sidst vil  vor revisor Ebbe 
Jensen fra Revision Vadestedet gennemgå årsrapport 2016 og budget 2017. Spørgsmål kan stilles 
til alle 3 beretninger. 

 

I bestyrelsen synes vi  regnskab 2016 er tilfredsstillende, idet tingene har forløbet som forventet. 
Fratrukket de store afskrivninger på i alt ca. 1.1 mill kr. er regnskabet positivt med  ca. 400 tkr. , på 
ny er administrationsomkostninger nedbragt, og i 2016 med 35 tkr. Formuen i  værdipapirer i bank 
er uændret 3,060 mill. kr.  I 2016 har vi afsluttet renoveringen af gammelt ledningsnet. Nye 
elektroniske målere er installeret og aflæst for første gang, så her er vi foran en lidt større 
vandforsyning beliggende tæt på os i sydlig retning, som i år vil bruge 20 mill. kr. på nye målere. 
Bestyrelsen har også lagt mange kræfter i, at vi i dag kan præsentere vore andelshave et nyt 
vandværksprojekt. 

 

 

 



I budget 2017 er vandprisen pr. m3 nedsat med 2 kr. excl. moms til 4 kr., det gør vi fordi vi er 
færdig med udskiftning af gammelt ledningsnet og har fået nye målere. Takstblad for 2017 med 
vore vandpriser er godkendt af Næstved Kommune, og fremgår af vor hjemmeside. 
Vandværksdrift er af det offentlige stærkt reguleret, idet vi er underlagt –hvile i sig selv princippet. 
Hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på vor drift. Der er begrænsning i  opsparing til 
fremtidige investeringer, der kun må ske på 5 års sigt, og de skal være navngivet konkret i en den 
5-årige investeringsplan som skal forelægges den kommunale administration, der godkender 
takstblade. Alle investeringer med levetid over 10 år skal lånefinancieres.  Opsparede formuer fra 
tidligere år bliver ikke længere tolereret, men vi kan anvende vor formue som en egenfinansiering 
i et nyt vandværk til fælles glæde for vore andelshavere.  Alternativt skal vi afvikle formuen ved 
yderligere nedsættelse af vore takster over en årrække.  Bestyrelsen vil i 2017 i samråd med 
revisor indrette driftsbudget til fremover i opbygning og være mere  sammenligneligt med vort 
bogføringssystem og årsrapport. Herudover vil vi i 5-årig investeringsplan budgettere tiltag til 
investering i hjælpeværktøj/grej, der muliggør nedsættelse af vandspil i ledningsnettet. 

 

I bestyrelsen har vi den holdning og ambition, at vandforsyningen skal være  decentral og 
forankret lokalt. Sidste  år har vi haft 3 skoleklasser fra Holmegaardskolen til rundvisning på vort 
vandværk, hvor vi har fortalt dem om vandets vej fra undergrunden til den tappes fra vandhanen i 
husholdningen, og det vil vi gøre mere af i nye rammer. 

Vand er verdens vigtigste levnedsmiddel, og bestyrelsen ser frem til og præsentere vort forslag til  
vandværksbyggeri under punkt 5 i dagsordenen. 


