
     Fynshav, marts 2020 

 

 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 24. marts 2020,  kl. 1900 

 

Bakkehuset, Bakken 8, Fynshav 
 
Fynshav Vandværk indkalder alle forbrugere til 
generalforsamling. 
På generalforsamlingen kan du få informationer 
om hvordan dit drikkevand kommer op af jorden, 
behandles og transporteres til din vandhane. 
 
Generalforsamlingen er vandværkets højeste 
myndighed og det er her budgetter og kommende 
vandpriser fastsættes. 
 
På generalforsamlingen har andelshavere 
stemmeret, men vi ser gerne at forbrugere der 
sidder til leje også deltager. Det er altid muligt, at 
få oplysninger om dit drikkevand, som du ikke 
vidste i forvejen. F.eks. vandkvalitet, pesticider, 
hvad sker der når vandet er væk? – og mange 
andre ting, som har betydning for at drive et 
vandværk, men som man ikke tænker over når der 
åbnes for hanen eller skyller ud i toilettet. 

 
På vandværkets hjemmeside 
www.fynshavvand.dk kan du finde oplysninger 
om regnskab for 2019, budget forslag for 2021 
samt forslag til takstblad 2021 som skal behandles 
på generalforsamlingen. Du kan også finde 
oplysninger om vandkvalitet. 
 
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 skal behandles på 
generalforsamlingen. 
 
Mød op og hør om vandværket og hvordan der 
kommer vand i hanerne. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

Hverdags 

billeder

www.fynshavvand.dk 



     Fynshav, marts 2020 

 

Generalforsamling 
 

Fynshav Vandværk a.m.b.a. 
 

Tirsdag den 24. marts 2020, kl. 19 00 i Bakkehuset,  
Bakken 8, Fynshav 

 

Alle forbrugere der modtager vand fra Fynshav Vandværk er velkommen. 
Stemmeret: Vandværkets andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægter 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer 

2. Beretning 

3. Regnskab 2019 

4. Budget for 2020 og 2021 + forslag til takstblad for 2021 

5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: 

  Leo Jørgensen (Modtager genvalg) 

  Karsten Ellegaard (Modtager genvalg) 

  Allan Clausen (Modtager genvalg) 

   

6. Valg af suppleant for bestyrelsen (Nuværende: Martin Thomsen) 

(Modtager genvalg) 

7. Valg af en revisor. Efter tur afgår: 

  Jacob Kolmos (Modtager genvalg) 

8. Valg af revisorsuppleant (Nuværende: Jan Ohlsen) 

 (Modtager genvalg) 

9. Indkomne forslag (Der er ikke indkomne forslag) 

10.  Eventuelt 

 

Gratis kaffebord efter generalforsamlingen 
 

På modstående side, er gengivet udvalgte tal fra årsrapporten for 2019 
 

Den samlede årsrapport kan, sammen med forslag til takstblad 2021 og  

øvrig information fra vandværket ses på  
 

www.fynshavvand.dk 

Bestyrelsen 

Resultatopgørelse Udvalgte tal fra regnskabet 2019 
  

        
Realiseret Budgettal         

2019 2019 2020 2021 

kr. kr. kr. kr. 

Indtægt ved salg af vand 382.151 384.591 399.560 425.500 

Underdækning 219.950 291.536 282.240 257.900 

Nettoomsætning 602.101 676.127 681.800 683.400 

Produktionsomkostninger 217.860 265.386 243900 262000 

Bruttoresultat  384.241 410.741 437.900 421.400 

Distributionsomkostninger 195.575 209.541 211900 211900 

Administrationsomkostninger 208.907 232.700 257500 242000 

Resultat af primær drift  -20.240 -31.500 -31.500 -32.500 

Andre driftsindtægter 14.321 14.000 14000 15000 

Resultat før finansielle poster -5.919 -17.500 -17.500 -17.500 

Finansielle indtægter 36.260 17.500 17500 17500 

Finansielle omkostninger 30.340 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 

 

Med udgangspunkt i budget for 2021, foreslås at prisen for vand i 2021 stiger med 

kr. 0,25 pr. m3, samt at fast bidrag pr. boligenhed stiger med 40,- pr. år. (Begge 

ekskl. moms) 

Anlægsbidrag foreslås justeret i henhold til prisindeks for 2019. 

De samlede oplysninger om regnskab og budget kan ses på: 

www.fynshavvand.dk 

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

mail: post@fynshavvand.dk 


