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AALUND’S EDB SERVICE
Sportsvej 7, Flemløse - 5620 Glamsbjerg - Tlf. 64 72 16 59

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Selvaflæsningskort udsendes i december. Aflæses 31. dec. Kortet returneres senest 
den 10. januar. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse måleren for kr. 150,- + 
moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort koster det kr. 250,-, fast-
sat i takstbladet. Vi vil understrege, at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os 
- idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug.

Flytninger, ejerskifte og adresseændringer kan meddeles direkte til Aalund’s EDB-
Service som så laver en opgørelse. Husk at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.

Regnskabsføring m.m. Regnskabsføringen, opkrævning af vandafgifter og udsen-
delse af selvaflæsningskort m.m. foretages af

AALUND’S EDB SERVICE
Sportsvej 7, Flemløse - 5620 Glamsbjerg - Tlf. 64 72 16 59
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Restaurant Næsbyhoved Skov, onsdag, den 9.maj 2007

51 medlemmer var mødt op 
til den ordinære generalforsamling
Formanden, Allan Peterhänsel bød velkommen 
Pkt. 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Parly dupont. Ingen andre 
forslag – Parly dupont blev valgt.

dirigenten takkede for valget og meddelte, 
at alt blev optaget på bånd af hensyn til refera-
tet.

dirigenten konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet. - Indkaldelserne er 
udsendt 19. april 2007.

dagsordenen blev oplæst og godkendt.

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning
allan Peterhansel aflagde beretning med ind-
ledning om, at det er aHsV`s primære formål 
at levere godt vand til forbrugerne. derfor har 
bestyrelsen arbejdet meget med at dette også 
sker i fremtiden.

I højsæsonen er der behov for skylning af 
filtrene på vandværket ca. en gang om ugen. 

der er teknik, der kan foretage disse skyl-
ninger automatisk, men vi har valgt manuel 
skylning og dermed overvåget. Vi finder det 
er mest sikkert, at vandværkspasseren konkret 
afgør, hvornår skylningen skal ophøre. det er 
tidligere sket, at teknikken har standset skylnin-
gen før vandet var helt klart. Vand farvet af ok-
ker i hanerne er ikke velset – om end det ingen 
sundhedsrisiko rummer.

Vort tekniske udvalg og efterfølgende den 
samlede bestyrelse har vurderet, at det hel-
ler ikke i 2006 ville være rigtigt at iværksætte 
renovering af den manglende del af hoved-
vandledningen på Østre strandvej. dels har 
entreprenøren haft meget at gøre med relativt 
stort prisniveau til følge, dels har der ikke været 
væsentlige ledningsbrud.

det har – mener vi selv – været en god 
beslutning. der ville have været store proble-
mer, hvis vi havde haft gang i gravearbejdet 
ved oversvømmelsen 1. november 06. det kan 
enhver se.

der kom mange henvendelser, da vandet 

stod op af jorden som et springvand ud for 
spidshusene ved Campingpladsen. det er sket 
før, men også da var det kloakvand. det er der-
for en kommunal opgave at få styr på kystklo-
akkens pumper. Heldigvis skete der ikke skade 
på vore vandledninger.

der kan jo ske noget sådant, f.eks. som ved 
den store forureningssag ved køge kommune.

Nu hedder det Region Fyn
Foreningen af Fynske Vandværker er nu blevet 
til region FYn under Foreningen af Vandværker 
i danmark  (FVd).

Vores forening er medlem af FVd og derfor 
også af region Fyn under FVd.

der vil i løbet af dette eller næste år komme 
ny lovgivning inden for vandsektoren. 

nordfyns kommune kommer til at varetage 
alle opgaver i forhold til vandværker med en 
vandindvinding på under 200.000 m3 vand. 
Principperne bliver ens for alle vandværker.

I forbindelse med lovgivningsarbejdet er der 
nedsat arbejdsgrupper og FVd er repræsenteret 
i flere af dem. Vi har indvindingsret for 112.000 
m3.

der foretages en del vandprøver – både i 
vandværksregi  (såvel råvand som færdigbe-
handlet vand) og ude hos forbrugerne. disse 
prøvetagninger har været drøftet meget senest 
på generalforsamlingen i region Fyn under 
FVd i april måned. der var fra flere sider kritik 
af, at prøvetagerne lavede elementære fejl, som 
havde givet store problemer for nogle vandvær-
ker.

der er nu større nøjagtighed på laboratori-
erne af analyserne – derfor påvises nu ganske 
ubetydelige forureninger. det før så gode vand 
har man nogle steder oplevet pludselig er ble-
vet katalogiseret som »dårligt«.

Også vi har fået påvist for høje kimtal i 
færdigbehandlet vand på selve vandværket.  
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Årsagen var man med det samme klar over 
– der var umiddelbart før blevet udskiftet en 
ventil inde på vandværket. En ny prøve kort 
tid efter viste, at der ingen problemer var med 
vandets kvalitet.

dette gør det ikke mindre aktuelt at arbejde 
med beredskabsplaner. Bestyrelsen har således 
været i tæt kontakt både med »byen« - som vi 
ejer vandværket sammen med, FVd, nordfyns 
kommune og Vandråd nordfyn.

Vi har i aHsV udarbejdet relevant materiale, 
som skal anvendes, hvis vi løber ind i proble-
mer.

Vandråd Fyn og nordfyns kommune vil ud-
arbejde ensartet grundlag for beredskabsplaner 
i kommunen – formentlig på basis af materiale, 
som var gældende i daværende søndersø 
kommune – et materiale som vi har brugt som 
grundlag for vort arbejde.  

aHsV har sat et arbejde i gang, hvor vort 
tekniske udvalg ser på mulighederne for at 
etablere ringforbindelse til et eller flere nabo-
vandværker. Vi ønsker at undgå, at vi pludselig 
ikke kan levere vand i en kommende varm 
sommer, hvor såvel sommerhusene som Has-
mark strand Feriepark er fuldt belagt. 

Herefter blev ordet givet til 
Villi Skov, for teknisk beretning
teknisk udvalg i aHsV  består af : Poul kil-
demoes, Hans J. n. andersen og Villi skov. 
Udvalget er nedsat som en hjælpefunktion for 
bestyrelsen.

Villi skov redegjorde for Poul kildemoes`s 
funktion: han er ansvarlig for vagttelefonen, 
aflæser evt. målere, afhjælper problemer, der 
ringes om, tager stikprøver på målerne – foreta-
ges i januar/ februar måned inden de endelige 
tal indsendes til kommunen. 

Vandkvaliteten overvåges af en ekstern 
prøveanstalt – Eurofins – de laver regelmæssige 
prøver og laver analyserapporter – opgaven 
styres af Hasmark Vandværk og resultaterne 
offentliggøres i Hasmark Bladet og fremtidig 
tillige på vores hjemmeside.

resultaterne tilsendes embedslægeinstitu-
tionen, som overvåger om grænseværdierne 
overholdes.

nordfyns kommune får ligeledes resultater-
ne – som også gør det samme, endvidere sen-

des til miljøCenter Fyn og Frode Lund – ekstern 
konsulent fra et Vandværksingeniørfirma. den 
gode kvalitet er hermed overvåget.

som altid kan der siges noget om vore må-
lere – de kan ligesom vaskemaskiner blive slidt. 
de har en gennemsnitslevetid på ca. 13-14 år. 
nogle holder kun 3-4 år andre kan holde 20 år. 

AHSVs bestyrelse 2007
allan Peterhänsel, formand
Vermehrensvej 11, 5230 Odense m
strandadresse: Østre strandvej 41
telf. 30 54 21 14
mail: lottallan@privat.dk

Hans J. n. andersen, næstformand
næsbygårdsvej 25, 5270 Odense n
telf. 66 18 15 23
strandadresse: Østre strandvej 90
mail: hja@el-compagniet.dk

John Barrett, kasserer
Ølstedgårdsvænget 11, 5230 Odense m
strandadresse: Østre strandvej 88
mail: barrett@kreston.dk

Bente mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
telf. 64 82 60 47
strandadresse: Øksemosevej 5
mail: bentemortensen@mail.dk

Poul kildemoes
Højløkke allé 3, 5270 Odense n
telf. 66 18 17 17
strandadresse: Østre strandvej 66
mail: kildemoes@privat.dk

Villi nielsen skov
strandvejen 8, 5450 Otterup
strandadresse: Løkkevænget 5
mail: villi.s@jubii.dk

Erling struve
Åløkkehaven 33, 5000 Odense C
telf. 40 33 19 51
strandadresse: Østre strandvej 76
mail: struve@nalnet.dk
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det er derfor vigtigt, at I selv kigger på må-
lerne. står måleren stille, når der er slukket for 
alt vand, hvis ikke så er der en utæthed i jeres 
system og det kan blive dyrt. Viser måleren et 
normalt forbrug? Hvis ikke kan der være en fejl 
ved måleren – tøv ikke med at kontakte en af 
os fra teknisk udvalg.

I løbet af 2006 har vi fået udført 14 forskel-
lige jobs fra vores entreprenør.

Husk tilgængeligheden for vandmåleren 
– målerbrønden kan evt. flyttes for jeres reg-
ning, hvis det er det der skal til.      

Ledningsregistreringen er iværksat – digital 
registrering af ledningerne – ikke 100 % færdig 
- der mangler nogle små justeringer. der er ca. 
25 km forsyningsledning – med de priser der  
er i dag vil det være ca. kr. 6.1 mio for lednin-
gen (ca. kr. 245 pr m ) hertil kommer ca. 1500  
målerbrønde til ca. 6000 pr. stk. dvs. vi har 
næsten for kr. 15 mio i nedgravet formue.  
(incl. Loggere, ventiler mv.)

der er i 2006 solgt lidt mere vand end i 
2005 – grunden: den gode sommer og flere 
store nye sommerhuse er kommet til. spildet 
er det samme som i 2005 - ca. 3000 m3 – et 
meget godt resultat i forhold til mange andre 
vandværkers spild.

Allan Peterhänsel sluttede
bestyrelsens beretning
Vandråd nordfyn blev dannet 26. september 
2006 – aHsV blev formelt tilsluttet i december 
2006.

Bestyrelsen fandt det rigtigt, at vandværker-
ne i kommunen ville få stor gavn af et organ til 
varetagelse af fælles problemstillinger over for 

nordfyns kommune. Blandt disse kan nævnes 
beredskabsplaner og regulativer.

samarbejdet med »byens« vandværksbe-
styrelse har også i det forløbne år været uden 
problemer. Vi har et fælles ønske om, at vort 
vandværk fungerer bedst muligt.

Etableringen af Hasmark strand sommer-
husforening har som en naturlig ting krævet, at 
vore vedtægter skal tilrettes. det er baggrunden 
for at vi skal behandle forslag om vedtægtsæn-
dringer.

til slut en tak til bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter for et godt samarbejde også i det 
forløbne år.

Dirigenten overgav herefter 
beretningen til debat
Johs. nielsen, rasmus nielsen Vej 11: Vedrø-
rende en ringforbindelse til andre vandværker i 
sommerhusområdet – hvad kan vi selv hjælpe 
med. Er der overskud?

knud mortensen, C.syrak Larsens Vej:  
Evt. nemmere at stille om på filterskylningens 
hastighed dette skulle kunne lade sig gøre.

Vedr. målerskift iflg. loven skal der være 
målerskift hvert ottende år.  Han  har boet i 
sommerhuset i ca. 10 år og har ikke fået skiftet 
endnu trods gentagne forespørgsler. mht. 
spildet kunne det være bedre  - pudsigt med 
samme % som sidste år selvom flere solgte m3. 

Freddy andersen, Erikshåb 43: Bliver må-
lerne ikke mere calibreret evt. resultater heraf 
kunne måske bevirke mindre udskiftning. Ved 
udskiftning de nyeste, nyeste, målere. der må 
arbejdes på at få spildet længere ned.

allan Peterhänsel svarede – god drøftelse 
med »byen« de har været i gang med afstande, 
dimensioner og tryk – det samme gør vores 
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tekniske udvalg – forskellige tiltag er under 
overvejelse – vi skal selvfølgelig også hjælpe, 
hvis der skulle være ønsker blandt dem, vi sam-
arbejder med.

til spørgsmålet om vandspild – det er 
ikke godt nok at der stadig spildes vand, men 
utopisk at undgå vandspild. redegjorde for de 
forskellige tal vedr. målertallene.

mht. filterskylning er det sådan - vi har ople-
vet at i en topbelastningssituation, hvor teknik-
ken styrede, skete der det, at efterfølgende var 
der gult vand. selvfølgelig skulle det kunne 
lade sig gøre ved hjælp af teknik, men vi tør 
ikke stole på det. der skal ikke gå ret lang tid 
med okker i vandet før vi får en hel del henven-
delser. derfor er det bedst at vandværkspasse-
ren overvåger.

Villi skov bemærkede, at det ikke er kor-
rekt med udskiftning hvert 8. år, men der skal 
kontrolleres min. hvert 8. år.

Hvis de er ok kan der levetidsforlænges 
afhængig af hvor mange fejl der har været i 
partiet, partiets størrelse – evt. forlængelse med 
6,4 eller 2 år. således har vi gjort med de æld-
ste - alle er godkendt.

Prøverne udtages om vinteren. 
knud mortensen, ankede over at der evt. 

foretages prøver uden hans vidende eller tilste-
deværelse.

der tages stikprøver og der skal være fri 
adgang hertil. 

som svar til Freddy andersen - stikprøve-
mængden er ikke udtaget i år endnu. 

knud mortensen havde spørgsmål til filter-
skylningen – mente ikke det var korrekt place-
ret.

allan Peterhansel besvarede dette – vi skal 
levere rent og godt vand og det gør vi efter 
bedste overbevisning og evne.

Hans J. n. andersen bemærkede, at han i sit 
liv har »rodet« meget med vandværker og han 
har aldrig mødt et vandværk, der ikke har okker 
i vandet til forbrugerne en gang imellem. 

Beretningen blev sat til afstemning – en-
stemmigt vedtaget.

Pkt. 3 – Regnskabet for 2006
kassereren, John Barrett redegjorde for det 
udleverede regnskab. 

Indtægter i alt kr. 848.794 Omkostningerne 
beløber sig til i alt kr. 472.800- heraf til admini-
stration kr. 214.418 og til driftsomkostninger kr. 
258.382.

Årets resultat bliver herefter kr. 375.994.

Budgettet bliver for 2007 
Indtægter kr. 853.500 – driftsomkostninger kr. 
873.000 – administration kr. 231.000 – hvil-
ket skulle give et forventet årsresultat på – kr. 
250.500.

regner med at en del af hovedledningen 
skal udskiftes til efteråret, der skal skiftes en del 
målere og nogle udgiftskrævende arbejder er 
sat i gang på selve vandværket.   

regnskabet er af bestyrelsen godkendt og 
indstillet til generalforsamlingens godkendelse 

AHSV
Vandforbruget år for år:

År modtaget solgt diff. diff. 
 kbm kbm kbm i % 
 
1985 190.000
1986 170.000
1987 150.000
1988 109.000
1989   99.000
1990:    97.000 
1991:    77.400 
1992:    83.000 
1993:    57.700 
1994:    47.100 
1995:    58.305  40.127   18.178 31,18
1996:    57.188  36.905  20.283 35,47 

1997:    42.917  38.025   4.892 11,40
1998:    39.606  36.636   2.970   7,50
1999:    42.450 36.973   5.477 12,90
2000   44.428 38.824   5.604 12,61
2001   44.678 37.369   7.309 16,36
2002   51.386 39.860 11.526 22,43 

2003   52.287 44.433   7.854 15,02
2004   50.575 50.844     -269  -0,53
2005   47.352 44.409   2.943   6,22
2006   55.601 52.692   2.909   5,23

Red.
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den 20. april 2007. de kritiske revisorer har 
foretaget stikprøvevis kontrol og har ikke fundet 
noget at bemærke.

der er 1479 andelshavere -  heraf tilsluttede 
1467 og der er 1475 brugere.  

regnskabet blev sat til debat - regnskabet 
blev indstillet til godkendelse – enstemmigt 
godkendt.

kassereren, John Barrett redegjorde for 
takstbladet. takstbladet skal godkendes af kom-
munen, men dette kan først ske når generalfor-
samlingen har godkendt regnskabet.

Pkt. 5 – Indkomne forslag
der er ikke indkommet forslag fra medlemmer 
- men der er indkommet forslag fra bestyrelsen 
om vedtægtsændringer.

allan Peterhansel gennemgik herefter forsla-
get.

som følge af dannelsen af Hasmark strand 
sommerhusforening er der 4 ændringer.

nogle sætninger er unødvendige,  når som-
merhusforeningen er etableret.

Ingen bemærkninger til forslagene.
den nye kommunestruktur betyder, at det 

ikke mere hedder Otterup kommune, men 
nordfyns kommune.

Enkelte sproglige ting bør også rettes. Bl. a. i 
§ 5, hvor der står:  det ikke vedtagne vedtægts-
ændringsforslag – ændres til: det forkastede 
vedtægtsændringsforslag.

datoen 9. maj 2007 skal ligeledes tilføjes i 
§ 6.

Ingen bemærkninger til det forslåede.
allan Peterhansel fortsatte med begrundelse 

for den sidste lille gruppe.

som de gældende vedtægter er – skal forslag 
indsendes til bestyrelsen senest 1. marts i gene-
ralforsamlingsåret.

der er ikke mange medlemmer, der har 
tænkt på dette og hvor det så er indkommet se-
nere. Bestyrelsen har ofte sagt Ok – vi behand-
ler det alligevel. 

derfor foreslås § 4 ændret: i stedet for at 
sende indkaldelse til generalforsamlingen ud 
senest 14 dage før generalforsamlingen er æn-
dringen at der kommer til at stå senest 3 uger 
før.

til gengæld anføres det, at hvis der er forslag 
fra medlemmerne skal disse indsendes senest 
2 uger før generalforsamlingen. Forslag om 
vedtægtsændringer skal være indsendt senest 
1. marts og sendes ud til medlemmerne så man 
har dem at se på. andre forslag uddeles ved 
generalforsamlingen.

Herved opnår vi, at medlemmerne får 
mulighed for at indsende forslag i ugen efter 
modtagelse af indkaldelse til generalforsamlin-
gen, hvorefter de kommer på dagsordenen som 
indkomne forslag og ligger klar ved indgangen 
til generalforsamlingen.

knud mortensen ønskede uddybning af 
indsendelsen inden 1. marts.

allan Peterhansel påpegede, at det alene er 
forslag til vedtægtsændringer, der skal indsendes 
senest 1. marts. dette er jo normalt ikke noget 
man lige kommer i tanke om, men har arbejdet 
med et stykke tid. Bestyrelsen skal også have 
mulighed for at vurdere og gennemtænke disse.

aHsV
Vagttelefon
66 18 25 54

Ved akutte sprængninger
på ledningsnettet
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En ændret formulering af § 4 blev gennem-
gået af allan Peterhansel  -  til en mere forstå-
elig dansk formulering.

Freddy andersen kunne godt tænke sig, at 
alle indkomne forslag blev sendt ud sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen.

allan Peterhänsel bemærkede, hvis alle 
forslag skal sendes ud til medlemmerne med 
indkaldelsen til generalforsamlingen – så skal 
alle forslag være indsendt senest 1. marts.

Evt. kan forslag lægges ud på foreningens 
hjemmeside.

Gunnar Holm, niels Eriksens Vej 1, en god 
ide med forslag på hjemmesiden så kan de 
fleste nå at se det inden generalforsamlingen.

Johs. nielsen påpegede, at det skulle oply-
ses, at der er forslag udlagt på hjemmesiden og 
at man kunne få disse tilsendt ved henvendelse 
til foreningen.

allan Peterhänsel bemærkede, at der alene 
på indkaldelsen generelt kan stå, at hvis der 
indkommer forslag vil disse blive lagt på hjem-
mesiden. 

debat om den redaktionelle, mere læsbare 
omformulering.

Hans J. n. andersen pointerede, at det jo 
ikke er en ændring af ved vedtægtsforslaget, 
men en ændring af nogle ganske få ord. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
blev vedtaget.

Pkt. 6 – Valg:
a.   formand – på valg allan Peterhänsel – gen-

valg.
B:   2 bestyrelsesmedlemmer – på valg Bente 

mortensen og Erling struve – genvalg.
C.   1 bestyrelsessuppleant – på valg torben 

knudsen – genvalg. 
d.   reg. eller statsaut.revisor – på valg reg. 

revisor mogens stougaard, - genvalg
E.   1 kritisk revisor – på valg Preben rosendal 

- genvalg
F.   1 revisorsuppleant – på valg alex Eriksen 

– fuldmagt forelå - genvalg.

Pkt. 7 – Eventuelt
knud mortensen forespurgte til evt. frost-
sprængning af målerbrønd, hvem er ansvarlig.

Hans J. n. andersen oplyste, at det er en-

hver husejers pligt at dræne vandstanden. det 
er ikke vandværkets pligt.

Palle Hansen, Østparken 13 bemærkede, at 
når der skal læses målere af midt om vinteren 
kan der være så megen kondensvand at det er 
det rene gætværk at læse af.

allan Peterhänsel bemærkede, at glasset kan 
tages af så man kan aflæse tallene. Hvis noget 
evt. går i stykker kan man få et nyt låg. Hen-
vendelse til Poul kildemoes – vagttelefonen.

Afslutning
allan Peterhänsel takkede dirigenten - der har 
været god debat.

Umiddelbart efter afholder Hasmark strand 
sommerhusforening deres generalforsamling.

referent: Bente mortensen.
dirigent: Parly dupont       

Drikkevandskvaliteten
på Hasmark Vandværk

Her kan du se værdierne for kvaliteten 
af det vand, du modtager, i forhold til de 
krav, der er fastsat i den gældende lovgiv-
ning. kun de vigtigste parametre er vist.

  målt maks.
  værdi tilladel.
   værdi
Jern  0,010 mg/l 0,10
mangan  <0,005 mg/l 0,02 
nitrat  0,93 mg/l 50
Fluorid  0,27 mg/l 1,5
Coliforme 
   bakterier  <1/100 ml. 0
kimtal v. 22°C  10/ml. 50
kimtal v. 37°C  2/ml. 5
pH  7,9 7-8,5
Bam  <0,010 0,1
nitrit  0,006 0,1

Prøvested:   afg. vandværk,  
drikkevand 8/3-07

Læs mere om vandprøver på

www.ahsv.dk
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Ordinær generalforsamling Restaurant Næsbyhoved Skov - 9. maj 2007

Hasmark Strand Sommerhusforening
Der var til generalforsamlingen 62 til stede

Formanden, mogens kristensen, indledte gene-
ralforsamlingen med et tilbageblik på sidste års 
generalforsamling, hvor han kunne sige det var 
den første sommerdag – i år kan han sige det er 
måske den første efterårsdag. Lad os alle håbe 
på en rigtig god sommer. Hjertelig velkommen 
til alle.

Herefter gik man over til generalforsamlin-
gens dagsorden.

Pkt. 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede torben knudsen – tor-
ben knudsen blev valgt.

torben knudsen takkede for valget og kon-
staterede, at generalforsamlingen ifølge ved-
tægterne var lovligt indvarslet  (14 dage).

Pkt 2 – Fremlæggelse og  
godkendelse af beretning
Formanden, mogens kristensen fremlagde 
bestyrelsens beretning.
Efter generalforsamlingen 2006, konstituerede 
bestyrelsen sig som følger:
Formand, mogens kristensen
næstformand, Hans J.n. andersen
sekretær, Bente mortensen
kasserer, Ole skjoldborg Larsen
Bestyrelsesmedlem, Villi skov – tillige teknisk 
ansvarlig.
der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Ifølge vedtægterne har foreningen følgende 
formål:
at varetage sommerhusejernes nuværende og 
kommende fælles interesser
at istandsætte og vedligeholde Østre - og Vestre 
strandvej
at vedligeholde, udlægge og indtage blåserne 
på strækningen fra Gl. Jørgensø til Hofmans-
gave.

Bestyrelsen  er af den helt klare opfattelse, 
at blåsernes funktion helt lever op til forvent-
ningerne: at der ikke planes med speedbåde 

indenfor blåserne ligesom bådejerne sejler 
vinkelret ud fra kysten.

Heldigvis har vi ikke oplevet ulykker i vores 
område, så jeg vil gerne rose bådejerne med 
følgende ord: fortsæt med den gode måde at 
sejle på.

Vedligeholdelsen af 
Østre- og Vestre Strandvej
I perioden fra 1.1. – 31.10. fyldes vejene op 1 
gang pr. år, derudover skrabes efter behov.

Bestyrelsen har besluttet ikke at foretage på-
lægning af støvbindende materialer til afdæmp-
ning af støvgener, bl.a. ud fra en økonomisk 
betragtning.

sommerhusejerne opfordres til at flytte deres 
biler, når skrabningen foretages.

novemberstormen gjorde ikke det gode ved 
vores veje, mange store huller skabte proble-
mer for trafikken.

Vi mener dog nu, at vejene er bragt i en 
brugbar stand igen

Renoveringen af  
Østre- og Vestre Strandvej
I april måned 2006 startede et forsøg på Vestre 
strandvej. der er lagt dræn over ca. 250 m i 
vejens sydside.
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Forsøget betragtes som vellykket og vi har 
besluttet at fortsætte på et andet stykke.

Forudsætningen for succes er at overflade-
vandet kan ledes bort.

der er givet tilladelse til, at beboerne på 
nordsiden af vejen for egen regning kan tilslut-
tes - det anbefales dog at arbejdet udføres af 
den entreprenør,  der har foretaget dræningen 
for foreningen.

Kontingentet fastholdes  
på 2006 niveau
kr. 60.-  til  blåsere og administration og kr. 
100.- minimum til vejenes vedligeholdelse. Vi 
anbefaler at halv-/ og helårsbeboere betaler hhv 
kr. 200.- og kr. 300.- til vejvedligeholdelsen.

kontingentopkrævningen er sendt ud primo 
januar. der kan stadig optræde problemer med 
forenings-/ enkeltmedlemmers opkrævning, 
men vi håber på forståelse herfor.

medlemssituationen i foreningen er: 1106 
betaler til blåserne,  813 betaler til vejenes 
vedligeholdelse.

Vi betragter det som tilfredsstillende, men 
håber naturligvis, at endnu flere ikke medlem-
mer kan se fordelen ved et medlemskab og 
melde sig ind.

medlemsliste og indbetalingskort er frem-
lagt, hvis nogen får lyst allerede i aften! 

derudover er der sket bl.a. følgende: For-
eningens kasserer, Ole skjoldborg Larsen, har 
overtaget administrationen fra aalunds EdB 
service.

såfremt medlemmer ønsker referatet pr. e-
mail – da kontakt til Bente mortensen. 

der har været afholdt møde med bestyrelsen 
for aHsV for at drøfte fælles problemstillinger.

Har du »et eller andet« du ønsker drøftet 
med bestyrelsen er vi parate.

Jeg vil gerne rette en misforståelse om at 
medlemmerne hæfter solidarisk:

I vore vedtægter - § 3 står: medlemmerne 
har ingen andel i foreningens formue og hæfter 
ikke for dens forpligtelser

I § 9 står: - for foreningens forpligtelser hæf-
tes alene med foreningens formue.

I § 10 står: I tilfælde af opløsning skal evt. 
midler fordeles efter generalforsamlingens 
anvisninger.

der er således ikke nogen grund til ikke at 
være medlem pga. solidarisk hæftelse.

sommermødet med foreningernes formænd 
og evt. kasserere i vores dækningsområde blev 
afholdt i juli måned med deltagelse af ca. 25 
personer, samt borgmester i nordfyns kom-
mune, Bent dyssemark og medlem af kommu-
nalbestyrelsen Jørgen simonsen.

mange aktuelle emner blev drøftet bl.a.  Per-
len, renovation, grundskyld, kystkloak, lokal-
planer, hastigheder mm.

Lidt om året 2007:
anden etape af vejdræning er i gang. det er be-
sluttet at dræne 100-200 m af Østre strandvej 
fra Østerballevej mod vest. (stien ved Østpar-
ken).  ... fortsættes side 15

HSS bestyrelse 2005

mogens kristensen, formand
Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense nV
tlf. 66 14 81 31/mobil 24 27 57 30
strandadr.: Østre strandvej 52
mail: anmodan@kristensen.mail.dk

Hans J. n. andersen, næstformand
næsbygårdsvej 25, 5270 Odense n
telf. 66 18 15 23/64 82 15 03
strandadresse: Østre strandvej 90
mail: hja@el-compagniet.dk

Ole skjoldborg Larsen, kasserer
Vestre strandvej 35, Hasmark
5450 Otterup
tlf. 64 82 65 37/mobil 28 12 61 12
mail: osl@lite.dk

Bente mortensen, sekretær
Langelinie 36 B, 5450 Otterup
telf. 64 82 60 47/64 82 68 47
strandadresse: Øksemosevej 5
mail: bentemortensen@mail.dk

Villi nielsen skov, tekn. sagkyndig
strandvejen 8, 5450 Otterup
mobil 40 11 92 34
strandadresse: Løkkevænget 5
mail: villi.s@jubiimail.dk
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VEDTÆGTER
for

Andelsselskabet

Hasmarks Strands Vandforsyning

Nordfyns kommune

2007
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§ 1.
selskabets navn:

selskabet er et andelsselskab, hvis 
navn er andELssELSKABEt HaSmark 
stRAnds VAndFOrSYnInG med 
hjemsted i nordfyns kommune.

selskabets formål:
- at deltage som interessent i IntEREs-

sEntSKABEt HaSmark VAndVÆrk i 
henhold til interessentskabskontrakten. 
Formand og kasserer er fødte medlem-
mer af forretningsudvalget. Forretnings-
udvalget kan indkalde øvrige bestyrel-
sesmedlemmer efter behov.

- at varetage de vandforsyningsopgaver, 
som ifølge interessentskabskontrakten 
påhviler selskabet, herunder vedligehol-
delse og forbedring af eget ledningsnet.

- efter behov at varetage andelshaver-
nes fælles interesser af enhver art i for-
bindelse med de ejendomme, der hører 
under selskabets område, samt udføre 
de opgaver, der i medfør af lovgivningen 
henlægges til selskabet.

- at virke uafhængigt af partipolitiske 
interesser.

§ 2.
Lån og hæftelse:

Bestyrelsen opkræver de for andels-
selskabets drift nødvendige midler hos 
andelshaverne i henhold til godkendt 
takstblad. Bestyrelsen kan optage nød-
vendige lån til varetagelse af andelssel-
skabets drift på indtil 50 % af driftbud-
gettet i det enkelte regnskabsår.

Optagelse af lån og anden hæftelse 
større end det i afsnit 1 nævnte kan 
kun ske efter udsendelse af en fyldest-
gørende redegørelse til andelshaverne, 

samt en efterfølgende  vedtagelse på en 
generalforsamling med dette punkt på 
dagsordenen.

For selskabets forpligtelser hæfter 
andelshaverne personligt pro rata. den-
ne hæftelse kan dog først gøres gælden-
de, efter at krav forgæves er gjort gæl-
dende mod selskabets formue.

§ 3.
Ejerskifte:
Såfremt en andelshaver sælger en ejen-
dom, er han pligtig at drage omsorg for, 
at efterfølgeren indtræder i hans sted med 
hensyn til rettigheder og forpligtelser 
over for selskabet. sker dette ikke, er han 
stadig bundet af sin pro rata hæftelse.

§ 4.
Generalforsamlingen er selskabets høje-
ste myndighed. Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år i april eller maj 
måned og indkaldes med mindst 3 ugers 
skriftligt varsel. 

Bestyrelsen fastlægger dagsordenen, 
der mindst skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. regnskab.
 4. Budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. Eventuelt.

Forslag om vedtægtsændringer skal 
være bestyrelsens formand i hænde 
senest 1. marts i generalforsamlingsåret. 
Vedtægtsændringsforslag skal udsendes 
sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen. andre forslag, der ønskes 
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behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsens formand i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen og 
uddeles på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen aflægger besty-
relsen beretning for det forløbne år, lige-
som det reviderede regnskab forelægges 
til godkendelse.

regnskabsåret er kalenderåret.
alle valg og afgørelser træffes ved 

almindelig stemmeflerhed. På forlan-
gende kan skriftlig afstemning foretages. 
stemmeret har medlemmer, der overfor 
generalforsamlingen kan dokumentere/
sandsynliggøre besiddelse af andelsbe-
vis. der kan kun afgives een stemme pr. 
ejendom og der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt, og ingen person kan vælges 
til tillidsposter uden at være til stede på 
generalforsamlingen eller forud skriftligt 
at have meddelt tilsagn om modtagelse 
af valg.

Generalforsamlingen vælger formand, 
kasserer, 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter for en 2-årig periode. For-
manden og 2 bestyrelsesmedlemmer 
samt kassereren og 3 bestyrelsesmed-
lemmer afgår skiftevis. Bestyrelsen væl-
ger selv sin næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger en regi-
streret eller statsautoriseret revisor, lige-
som der blandt andelshaverne vælges 2 
kritiske revisorer og 2 suppleanter for en 
2-årig periode, dog således, at 1 revisor 
og 1 suppleant afgår hvert år.

kassereren disponerer over selskabets 
midler i forbindelse med den daglige 
drift. Bestyrelsen kan dog vedtage regler 
for forretningsgang og fuldmagt.

Ved optagelse af lån tegnes selskabet 
af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan antage lønnet med-
hjælp.

§ 5.
Ændringer af vedtægter kan kun foreta-
ges, når mindst 3/4 af de på generalfor-
samlingen fremmødte stemmeberettige-
de medlemmer stemmer herfor. Opnås 
dette flertal ikke, kan bestyrelsen med 
14 dages varsel indkalde til ny general-
forsamling, hvor det ikke vedtagne ved-
tægtsændringsforslag kan vedtages med 
almindelig stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes, så ofte bestyrelsen finder 
anledning dertil, eller når mindst 50 
andelshavere skriftligt fremsender begæ-
ring herom til bestyrelsen med angivelse 
af forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling ind-
kaldes efter samme regler som en ordi-
nær.

§ 6.
Ophævelse af selskabet kan kun finde 
sted på en i dette øjemed indkaldt gene-
ralforsamling, hvor mindst 3/4 af andels-
haverne stemmer herfor, og under forud-
sætning af, at alle indgåede forpligtelser 
af enhver art er indfriet.
således vedtaget på generalforsamlin-
gen den 29. maj 1974 med ændringer, 
besluttet på generalforsamlingerne den 
13. maj 1986, 2. maj 1989, 4. maj 1998 
og 9. maj 200�.
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Hans J. n. andersen,
Næstformand

John Barrett,
Kasserer

Bente mortensen,
Sekretær

Povl kildemoes,
Best.medlem

Villi nielsen skov,
Best.medlem

Bestyrelsen 200�

allan Peterhänsel
Formand

Erling struve,
Best.medlem

Helge madsen,
Best.suppleant

torben knudsen,
Best.suppleant
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arbejdet vil blive udført evt. i uge 21 - af 
J.a, Entreprise, Otterup for et beløb af ca. 
75.000.

der vil blive skrabet efter behov.
der arbejdes på hensættelse af midler til 

brug for en forsøgsstrækning med asfalt.
der arbejdes endvidere med, at de eksiste-

rende bump, der er meget generende for »skra-
bemanden« – evt. bliver fjernet, men erstattet 
med en anden form for hastighedsreduktion.

til slut en tak til bestyrelsen for godt sam-
arbejde i 2006 samt en tak til bestyrelsen for 
aHsV, som vi har et udmærket samarbejde 
med.   

Dirigenten overgav 
herefter beretningen til debat
Edel Vestbo, tværstranden  – er der slet ikke 
noget nyt om den nye vej -  Ved Bækken – evt. 
lukning af svinget. det bliver måske først, når 
sagen med Perlen er afgjort.

Erling struve, Østre strandvej – har besty-
relsen intentioner om  evt. støvdæmpning, 
»jordbjerget« ved Campingpladsen. der vil 
nok komme problemer på vejen, hvis der ikke 
fyldes jord på vejen - det er nærmest som at 
køre i en grøft.

mogens kristensen oplyste, at der ikke så 
vidt han er bekendt er planer om nedlæggelse 
af vejen og ham bekendt heller ikke planer om 
gennemkørsel ved Ved Bækken.

Evt. nedlæggelse af vejen afventer nok 
Perlen, idet man påtænker udlægning til off. 
område.

støvdæmpning – her har bestyrelsen beslut-
tet, at det vil vi ikke gøre noget ved. det skal 
forstås således, at den dag en evt. asfaltering er 
sket så er problemet løst. det sker dog ikke lige 
i morgen.

Otterup  kommune har lavet noget ved ve-
jen ved Campingpladsen – hvis det ikke er Ok 
så må det overvejes, hvad der så kan gøres.

Erik Hansen, niels nielsens Vej – ros over 
vejene , der er kommet mange medlemmer, 
dog er han her på det sidste lidt skuffet – der 
blev skrabet forleden dag – vejene var meget 
fine. 

Evt. henstille til »skrabemanden« at skifte 
med skraberetningen.

Henning sørensen, Østre strandvej udtrykte 

betænkelighed ved evt. asfaltbelægning. Cykli-
ster på diget. skiltene er ikke gode nok.

mogens kristensen orienterede om evt. nye 
overvejelser for hastighedsforhindringer.

mht. cyklister på diget. det må være digela-
get, der skal rettes henvendelse til.

Villi skov orienterede herefter om skrabnin-
gen. der skrabes ca. hver 14 dag (forebyggende 
vedligeholdelse), det er pointeret, at der kun 
skal skrabes, hvor der er grund til at skrabe 
– hvor der ikke er behov, skal der selvfølgelig 
ikke skrabes.

Villi skov tager gerne selv en inspektions-
tur for besigtigelse, hvis der har været dårlig 
skrabning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3 – Fremlæggelse og god-
kendelse af revideret regnskab
kasserer, Ole skjoldborg Larsen redegjorde for 
det udleverede regnskab.

der har været indtægter på kr. 146.411.-
Udgifter har været kr. 120.414.- heraf bl.a. 

til blåsere kr. 29.731.- og vedligeholdelse af 
veje med kr. 83.725. Bogføring Erik aalund kr. 
2.375.-  Årets resultat er herefter kr. 25.997.-

regnskabet er revideret og underskrevet af 
revisorerne. 

regnskabet godkendt.

Pkt. 4 – Indkomne forslag
der er ikke indkommet forslag

Gunnar Lykke Holm meddelte, at han havde 
indsendt – pr. mail – forslag om man på et kort 
kunne vise, hvor der havde været lavet dræn og 
hvor man evt. planlagde. 

mogens kristensen oplyste, at han ikke kun-
ne erindre at have fået en sådan forespørgsel.

Gunnar Lykke Holm vil eftersende mailen til 
bestyrelsen.

Villi skov meddelte, at han har tegninger, 
der kunne være på en overhead – tilbød at lave 
en skitse.

Villi skov orienterede om dræningen på 
Vestre strandvej og det kommende forsøg på 
Østre strandvej fra Østerballevej til den sti der 
går til Østparken.

det der blev lavet sidste år er fra ishuset ved 
strandvejen (spidshusene) og til en vejbrønd på 

... fortsat fra side 10
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Vestre strandvej. dræningen løber fra Økse-
mosevej i vejens landside  til pumpestationen 
(galleriet).

Chr. Birkenfeldt, Vestre strandvej 33 kom 
med forslag til hastighedsbegrænsning – kik 
i bakspejlet hvis det støver …. skilte på såvel 
dansk og tysk? Evt. lave det til Vestre strandvej. 

Ad. pkt. 5 – Fremlæggelse og 
godkendelse af budget, forslag 
om alm. kontingent og vej- 
vedligeholdelseskontingent
Ole  skjoldborg Larsen fremlagde budgetforslag 
mv.  

1053 er medlemmer af foreningen og beta-
ler kontingent, 1106 betaler kr. 40 til blåserne, 
718  betaler 100 kr. til vejene, 55 betaler 200 
kr og 40 betaler 300 kr. 

der forventes at bruge: ca. kr. 35.000 til blå-
serne, til vejlvedligeholdelse (afskrabning) også 
kr. 35.000, administration kr. 12.000, møder 
incl. generalforsamling kr. 2.500, dræning af 
veje kr. 75.000.

Ud fra det skitserede med de nuværende 
medlemmer vil budgettet balancere.

Budgettet godkendt.

Pkt. 6 – Valg af 2  
bestyrelsesmedlemmer
mogens kristensen og Ole skjoldborg Larsen er 
på valg – begge blev genvalgt.

Pkt. 7 – Valg af suppleant
niels Jørge naundrup-Jensen er på valg – blev 
genvalgt.

Pkt. 8 – Valg af 2 revisorer
John Barrett og allan Peterhänsel er på valg 
– begge blev genvalgt.

Pkt. 9 -  Valg af 1  
revisorsuppleant
tage andersen er på valg – blev genvalgt.

Pkt. 10 – Eventuelt
Fischer nielsen, mosevej vedr. bom, hvor 
strandvejen slutter. denne bom er pt ikke i 
orden – heller ikke tidligere. Bommen kunne 

gå ud fra standeren med fare for kørende. Har 
rettet henvendelse til kommunen herom. Pas på 
den ikke igen bliver så den kan svinge ud.

Erling struve, Østre strandvej – uheldigt at 
såvel formand som kasserer er på valg samtidig, 
evt. se på vedtægterne. 

mogens kristensen gav tilsagn om at holde 
øje med bommen.

til Erling struve vil jeg sige – det er vist 
længe siden du har læst vore vedtægter – der 
er ingen formand eller kasserer på valg – det er 
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen konstitu-
erer sig selv.

Hans J.n. andersen bemærkede hertil, at 
Erling struve påpegede, at det måske var en ide 
at se på vedtægterne.

Villi skov bemærkede, at bommen ved 
strandvejen er digelagets – der skal rettes hen-
vendelse hertil. Bestyrelsen retter henvendelse 
til digelaget.

torben knudsen bemærkede, at der står i 
vedtægterne, at man konstituerer sig selv – det 
blev også diskuteret sidste år, men begge er 
valgt og bestyrelsen har ikke fundet anledning 
til at ændre vedtægterne, idet man nok har fun-
det det mest hensigtsmæssigt med den nuvæ-
rende formulering.

Hans J. n. andersen kommenterede indlæg-
get om asfaltbelægning. Vi skal passe på ikke at 
fravige beslutningen fra starten – på sigt skal vi 
have en belægning på vejene, der gør at vi ikke 
skal bruge ca. 50.000 på vedligeholdelse pr. år. 
selvfølgelig under hensyntagen til at der laves 
chikaner – husk det er ikke kun unge, der kører 
for stærkt.

knud mortensen bemærkede, at der findes 
betonfræs og asfaltfræs – fra rydningen af bebo-
else i Odense by – en god belægning.

synspunktet om evt. lastvognskørsel på 
småvejene – kan der sættes begrænsninger 
– spørgsmålet tages op til drøftelse i bestyrelsen.

Villi skov bemærkede, at Otterup kommune 
tidligere har meddelt, at vi ikke må sætte skilte 
op med begrænsninger på hovedfærdselsvejene 
( Østre/Vestre strandvej). sidevejene er private 
veje  og I der ejer vejene privat kan evt. sætte 
skilte op.

dirigenten takkede for god ro og orden og 
gav ordet til mogens kristensen, der sagde tak 
for de mange konstruktive dialoger mv. -  I 
ønskes alle en rigtig god sommer.
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God so
mmer

Vejrprofeterne 
spår en som-
mer, der slår 
alle rekorder.

Der er kun en 
ting at sige... 
på med de 
gamle badebuk-
ser og så er det 
ud og lufte de 
blege ben.

God so
mmer

Vejrprofeterne Vejrprofeterne 
spår en som-spår en som-spår en som-Vejrprofeterne 
spår en som-Vejrprofeterne Vejrprofeterne 
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Strandens
nærmeste

autoværksted!

Willy Jørgensen
Autoværksted

Ørritslevgade 35 . 5450 Otterup
Telf. 64 82 18 03

over 30 år på samme adresse
www.wj-auto.dk

Otterup Kirke
� �

Autoværksted

Bakkevej Ørritslevgade 35
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GODKENDT OMSYNSVÆRKSTED

som formanden lovede på generalforsamlingen 
viser vi hvor drænene er blevet nedlagt.

I 2006 på sydsiden af Vestre strandvej og i 
2007 fra Østerballevej 250 meter mod vest ad 
Østre strandvej.

... som lovet

mod øst til Østerballevej Fra Østerballevej mod vest Vestre strandvej

 Åbningstider på Otterup BibliotekSøndergade 2, OtterupMan.-tirs.  14-17
Ons.  10-17
Tors.  14-19
Fre.  14-17
Lør  10-13

 Dagrenovationen

Renovationsssækkene er opsat 

og tømmes ugentligt. Sækkene 

opsættes for sidste gang i uge 

42 og de bliver inddraget i uge 

43. Ønsker du tømning hele året 

skal du tilmelde dig på teknisk 

forvaltning, tlf nr. 64 82 81 31.

 Lægevagten
Nyt nr. 70 11 07 07



Det var ikke sjovt at se mange af 
vore sommerhuse oversvømmet
under stormfl oden 2006

Vi havde vist alle helst set 
vandet blive på den 
rigtige side af strandkanten...
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LEJERFORENINGEN HOFMANSGAVE 
SOMMERBY

På foreningens generalforsamling 
30. oktober 2006 måtte vi med 
beklagelse tage afsked med
foreningens mangeårige formand 
Freddy Andersen. 
Freddy Andersen har gjort et stort 
arbejde for foreningen i sin formands-
tid ikke mindst i forbindelse
med kontakten til godset 
Hofmansgave. 
Endnu en gang skal der lyde en stor 
tak til Freddy og hans hustru Ellen 
for deres store indsats.

Den nyvalgte bestyrelse har 
konstitueret sig således:
Bente Mortensen, Øksemosevej 5, 
- formand 
Poul Kildemoes, Østre Strandvej 66 
- næstformand 
Torben Knudsen - Erikshåb 81 
- kasserer
Lillian Andersen, Østre Strandvej 60 
- sekretær
Rita Sjøberg, Østre Strandvej 202 
- bestyrelsesmedlem 
Poul Hansen, Erikshåb 37 
- bestyrelsesmedlem
John Douglas Pedersen – suppleant og
Henning Findshøj, Østre Strandvej 198 
- suppleant.

Allerede nu kan vi meddele, at den 
årlige generalforsamling fi nder sted 
30. oktober 2007 – sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

Rigtig god sommer.
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 Genbrugsstationen i Otterup

Genbrugsstation på Ørkebyvej 

står klar til at modtage dit 

affald. For at du ikke skal køre 

forgæves bringer vi her åbnings-

tiderne:
Fra 1. marts til 31. oktober er 

dagligt åbent fra kl. 10-17, 

lø-sø 9-16, mandag lukket.

I tiden 1. nov. til 28. februar 

dagligt fra kl. 10-17, lø 9-16, 

søndag  og mandag lukket.

Skulle du have spørgsmål kan du 

ringe til genbrugsstationen på 

tlf. 20 16 94 78.
Iøvrigt kan du stadig komme af 

med fl asker og papir/aviser ved 

toiletbygningen på Odensevej 

og på den gamle busvendeplads 

ved Østerballevej.
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 Appel til hundeejerne!
Vi er en gruppe sommerhusejere der de seneste 
par år har oplevet det ene drama efter det andet 
ude på forstranden. det er den lille Præstekrave 
der har ligget og ruget i op til 3 uger. Præstekra-
ven lægger sine æg direkte i sandet mellem sten 
og tang og man skal have betragtet den længe før 
man kan gå ned og udpege reden. men når men-
nesker og dyr (hunde) kommer i nærheden af re-
den kan man se den op føre det helt store drama. 
den går fra reden med den ene vinge hængende 
ned som om den var ved at blive klargjort til 
suppegryden. det er en ren ynk at se hvor slemt 
den har det. men det er altså dens måde at afl ede 
opmærksomheden fra dens rede på. 

når man venligst beder folk om at tage hen-
syn til disse ynglende fugle bliver vi for det meste 
mødt med stor venlighed og imødekommenhed, 
men der er altså desværre også enkelte der er to-
talt ligeglade med denne lille fugl. til det er blot 
at sige, at de ved ikke hvilken glæde det er at se 
disse små stankelbenede kyllinger drøne rundt 
nede i sandet samt følge forældrenes pippen og 
kalden for at holde sammen på dem og for at 
advare dem hvis man kommer for nær. det er så 
også i orden. 

men for at glæde os, der følger naturen, vil I 
så ikke nok tage det hensyn til naturen at holde 
jeres hunde i snor. Eller sagt på en ganske anden 
måde. Hunde skal holdes i snor på stranden i 
sommerhalvåret. 

På forhånd tak.
red.
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Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2006

Indtægter
Vandafgifter 229.293
Fast afgift 508.440
Måleraflæsninger/gebyrer 58.832
Renteindtægter   52.229

848.794

Driftomkostninger
Andel af driftsudgifter I/S Hasmark Vandværk 168.852
Vedligeholdelse ledningsnet 40.966
Omkostninger målere og logbrønde 33.160
Udskiftning af hovedledning m.v. 0
Kørselsgodtgørelse 7.831
Forsikringer-kontingenter 7.573
Vandafgift 0
Tab debitorer            0

258.382

Administration
Regnskabsføring, porto og gebyrer, kontorhold, tryksager, tlf. 168.357
Revision 7.185
Generalforsamling m.v. 11.104
Møder og kurser A.H.S.V. 6.748
Hasmarkbladet   21.024

214.418

UDGIFTER I ALT 472.800

ÅRETS RESULTAT kr.       375.994

Budget 2007

238.500
509.000
51.000
55.000

853.500

250.000
50.000

250.000
300.000

9.000
10.000

0
  4.000

873.000

175.000
9.000

15.000
8.000

  24.000
231.000

1.104.000

-250.500

Regnskab for året 2006
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Besøg også AHSV
på nettet:

www.ahsv.dk
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Aktiver:
Indestående bank og giro 3.827.604
Tilgodehavende vandafgifter m.v. 281.392
Aktier anskaffelsessum (kursværdi 10.252)        2.745

kr.     4.111.741
Passiver:

Kreditorer 81.824
Mellemregning I/S Hasmark Vandværk 162.452
Egenkapital 1/1 2005 3.491.471
Årets resultat 375.994 3.867.465

kr.    4.111.741

Odense den 24. april 2007.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse:
Allan Peterhänsel, John Barrett, Hans J. N. Andersen, Villi Nielsen Skov,
Poul Kildemoes, Bente Mortensen og Erling Struve.

Specifikationer
Indestående i bank og Giro
Girokonto 105-6956 7.013
BG Bank Aktionærkonto 3.298.286
BG Bank Checkkonto 10.271
BG Bank Mage     512.034

Kr.    3.827.604

Kreditorer:
Vandafgift 1.440
Diverse kreditorer      80.384

Kr.         81.824

Tilgodehavende vandafgifter m.v.:
Debitorer (restancer) 268.561
Tilgodehavende merværdiafgift     12.831

Kr.       281.392

Antal andelshavere        1.479

Antal tilsluttede andelshavere pr. 31. december 2005:        1.467

Antal brugere pr. 31. december 2005        1.475

Note
1
3

2

Note 1

Note 2

Note 3
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antal tilsluttende andelshavere pr. 31. december 2006:

antal brugere pr. 31. december 2006

Kritisk revisions påtegning:
Vi har stikprøvevis gennemgået bilag og det materiale, som ligger til grund for besty-
relsens dispositioner. der er ikke fundet noget at bemærke.

Jørgen Johnsen og Preben rosendal

Odense den 20. april 2007.
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ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING AHSV

Takstblad 2007
1. Tilslutningsbidrag:
 1.1  Bidrag til hovedanlæg kr.   4.500,00 
 1.2  Bidrag til forsyningsledninger kr. 11.200,00
 1.3  Bidrag til stikledninger kr.   9.250,00 

 1.4    tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års 
        december nettoprisindeks.

 1.5   Vedr. nyudstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg 
        se »Vandforsyningsregulativ for andelselskabet Hasmark strands 
        Vandforsyning«.

2. Driftsbidrag:
 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 345,00
 2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr.     4,50
 2.3  Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter kr.     5,00 

3. Betaling og aflæsning:
 3.1  Fast årligt bidrag betales pr. den 10. maj.
 3.2     Vandmåleren aflæses pr. den 31. december. 
         der udsendes selvaflæsningskort først i december.
 3.3   aflæsningen skal indsendes senest den 10. januar. 
        modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist 
        foretager aHsV aflæsningen mod gebyr.
 3.4  Forbrug og vandafgift til staten betales pr. 1. marts.
 3.5  Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse.

4. Gebyrer:
 4.1  Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag kr. 600,00 
        Gebyret tillægges påløbende omkostninger.
 4.2  Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m.v. kr. 100,00 
 4.3   Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 250,00
            aHsV foretager aflæsningen
 4.4  Gebyr ved flytninger (ejerskifte) kr. 100,00 
 4.5  Gebyr for aflæsning kr. 150,00

5. Renter og moms:
 5.1   skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen,
        jf. vandforsyningsregulativet
 5.2  alle afgifter og gebyrer tillægges gældende moms.

6. Godkendelse:
 6.1  dette takstblad er gældende for kalenderåret 2007.



Enebærøje er hvert år godt 
besøgt, når et nyt skib løber 
fra havn. Hvornår det sker 
kan du læse på www.oss.dk


