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Generalforsamling 
Marts 2021 

 
Fynshav Vandværk indkalder alle forbrugere og 
andelshavere til generalforsamling. Indkaldelsen 
sker jf. Vedtægternes §8, hvor der står, at 
generalforsamlingen skal afholdes i Marts - -  
 

MEN!! 
 
På grund af forsamlingsrestrektioner som følge af 
Covid 19, udsættes generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen for vandværket er af den opfattelse, at 
vandværket og de aktiviteter der indgår i driften af 
vandværket, er meget lokalt forankret. Derfor 
prioriteres det højt, at gennemføre en 
generalforsamling hvor forbrugere og 
andelshavere kan møde vandværkets bestyrelse og 
indgå i en dialog om forsyning af vand. 
 
Generalforsamlingen 2021 udsættes derfor til et 
tidspunkt, hvor forsamlingsforbuddet er lempet så 
meget, at en generalforsamling kan gennemføres 

med personligt fremmøde af forbrugere og 
anpartshavere. 
 
Indkaldelse til den udsatte generalforsamling vil 
sammen med dagsorden, blive udsendt med 14 
dages varsel. 
 
Årsrapport og detaljeret regnskab m.m. for 2020 
offentliggøres på vores hjemmeside, 
fynshavvand.dk, og vil være tilgængelig i løbet af 
marts. 
Vi er opmærksomme på, at ikke alle forbrugere 
har adgang til internettet. Det er derfor muligt at 
kontakte kassereren på tlf. 52 19 24 11, for at få 
udleveret dokumenter der ligger på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 
revisorer og revisorsuppleanter fortsætter på 
posterne frem til en generalforsamling kan 
gennemføres. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

 

 

Vandspild 2020 
 
I løbet af 2020, har Fynshav Vandværk haft store 
udfordringer med et utæt ledningsnet, som i perioder 
gav sig udslag i et vandspild på over 25 %. Omregnet 
i volumen er det et spil på ca. 1,5 m3 i timen, eller 
1.500 liter i timen. 
 

I forsommeren 2020 blev der fundet to lækager på 
vandværkets ledninger. De to lækager blev repareret 
og vandspildet faldt, men ikke til et niveau der er 
acceptabelt. 
 
Fortsættes
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Vandspild 2020 fortsat: 
 
 
Derfor blev der indledt en undersøgelse af hele forsyningsområdet. Dette 
skete ved at lukke for vandforsyningen skiftevis i forskellige områder af 
forsyningsområdet. 
Nedlukningen skete i de nattetimer, hvor forbruget erfaringsmæssigt er 
mindst og i perioder lig nul. 
På den måde er det muligt, at finde de områder hvor der er lækager som 
er medvirkende til det store vandspild. 
 
Efter flere natlige nedlukninger stod det klart, at det største vandspild 
skete i noget af det ældste forsyningsområde, omkring Lillehave. 
 
Når der er lækager på vandrør i jord, vil vandet normalt søge til 
overfladen, på grund af det tryk der er på vandværksvand. 
Det skete bare ikke på Lillehave. Derfor blev der bestilt lækagesøgning 
som supplement til de undersøgelser vandværket selv udførte. 
 
Lækagesøgningen blev udført af to omgange, sidste gang i januar 2021. 
 
Resultatet var, at der på Lillehave blev fundet 3 lækager på private 
stikledninger. Fælles for de 3 lækager var, at det udstrømmende vand 
havde fundet vej til kloak for regnvand og derfor ikke blev synlig på 
overfladen. 
 
De 3 lækager er nu repareret og med god effekt på vandspildet. Med 
udgangspunkt i minimums natudpumpning fra vandværket, er 
vandspildet reduceret til under 100 liter i timen, - et vandspild på ca. 3 % 
Det præcise vandspild kan først opgøres med årsaflæsning pr. 31.12.21.  
 
Dette er et meget tilfredsstillende resultat. 
Processen med at finde vandspildet viser, at det 
er svært og tidskrævende at finde brud på vandrør 
i jord. Vi vil fortsat følge udviklingen i vandspild 
på ledningsnettet og gøre hvad der er mulig for at 
lukke nye huller på ledningsnettet for at holde 
vandspildet så lavt som muligt. 

Resultatopgørelse Udvalgte tal fra regnskabet 2020 
  

        
Realiseret Budgettal         

2020 2020 2021 2022 
   

kr. kr. kr.  

   

Indtægt ved salg af vand 396.922 399.560 425.500 444.500 

Underdækning 253.358 282.240 257.900 259.857 
   

Nettoomsætning 650.280 681.800 683.400 704.377 
   

Produktionsomkostninger 213.181 243.900 262.000 262.000 
   

Bruttoresultat  437.099 437.900 421.400 442.377 
   

Distributionsomkostninger 257.408 211.900 211.900 222.057 

Administrationsomkostninger 174.842 257.500 242.000 237.800 
   

Resultat af primær drift  4849 -31.500 -32.500 -17.500 
   

Andre driftsindtægter 0 14.000 15.000 0 
   

Resultat før finansielle poster 4849 -17.500 -17.500 -17.500 
   

Finansielle indtægter 20.392 17.500 17.500 17.500 

Finansielle omkostninger 25.240 0 0 0 
   

Årets resultat 0 0 0 0 

 

Med udgangspunkt i budget for 2022, foreslås at prisen for vand i 2022 stiger med 
kr. 0,50 pr. m3, - at målerleje stiger med 5,- kr. årligt samt at fast bidrag pr. 
boligenhed stiger med 20,- pr. år. (Alle ekskl. moms) 
Anlægsbidrag fastholdes. 
De samlede oplysninger om regnskab og budget kan ses på: 

www.fynshavvand.dk 
 

Dokumenter til generalforsamling kan rekvireres hos kassereren på tlf. 52 19 24 11 

mail: post@fynshavvand.dk 


