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Referat fra ordinær generalforsamling, den 24. maj 2018 

 

Andelsselskabet 

Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. 
Formand: Kirsebærvej 10, Hørby, 4300 Holbæk. telf.  2177 1370 

 
 

Afholder ordinær generalforsamling i Udby Forsamlingshus 

Torsdag den 24.maj 2018 – kl. 19.00 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent. 

1.a Valg af stemmetæller 

 

2. Bestyrelsens beretning, ved formanden. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 2017, ved kassereren. 

 

4. Fremlæggelse af budget og takstblad for 2018, ved kassereren. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5.a. På valg er: Ib Brandsen     (villig til genvalg) 

                         Arne Petersen  (villig til genvalg) 

 

5.b. suppleanter: 

       På valg er: Peter Bech Sørensen 

                         Svend Pedersen 

 

6. Valg af revisor. 

6.a. Revisions og Rådgivningsgruppen 

 

7. Behandling af indkommende forslag 

7.a. Bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte anlægsarbejder der er budgetlagt i 2018 

7.b. Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret.  

       Forslag til vedtægter kan seas på hjemmesiden: www.tusenaesvand.dk 

 

8. Eventuelt 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

9. Vedtægter   Efter forslag fra de fremmødte blev punktet omdøbt til pkt. 1. 

10. Eventuelt.   Efter forslag fra de fremmødte blev punktet omdøbt til pkt. 2 

        

 

 

Vandanalyser, de seneste tre analyserapporter kan ses på www.tusenaesvand.dk 

 

 

 

 

 

http://www.tusenaesvand.dk/
http://www.tusenaesvand.dk/
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Tilstede: 18 andelshavere 

. 

Pkt. 1. dirigent: Peter Bech Sørensen blev valgt som dirigent. 

            Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og beslutningsdygtig. 

            Der var i alt 19 stemmeberigtigede. Ingen havde medbragt fuldmagt. 

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 

            Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden (POJ), se bilag 1, side 1- 4. 

            Spørgsmål til beretningen, Elektroniske måler hvorfor? POJ det er udviklingen, de er noget dyrere, men 

            på sigt er de billigere i administration, idet der ikke skal udsendes aflæsningskort. De aflæses 

            elektronisk ved at køre rundt i området. Det er også lettere at spore lækager i ledningsnettet hos 

            forbrugerne. 

            Beretningen blev herefter taget il efterretning. 

 

Pkt. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017. 

            Kasserer Ib Brandsen gennemgik regnskabet, og aflagde beretning for regnskabet. Se bilag 2, side 1-4. 

            Der er tab på debitoren på kr. 26. 771,- 

            Regnskabet udviser et overskud på kr. 427.241,- 

            Overdækningen er på kr. 5.428.440,- 

            Udskiftning af måler og råvandsledning til Bognæs tages fra overdækningen(egenkapitalen) 

            Regnskabet blev godkendt og kassereren fik meddelt decharge.  

 

Pkt. 4. Budget for 2018. 

            Kasserer Ib Brandsen gennemgik budget for 2018. Budgettet udviser et underskud på kr. 1.431.000,- 

            som tages fra egenkapitalen. Se bilag 3, side 1-2- 

            Budgettet blev taget til efterretning 

 

            Takstblad for 2018 blev forelagt. Takstblad er godkendt af Holbæk Kommune, den 23.11.2017. 

            Se bilag 4, side 1. 

            Takstblad blev taget til efterretning. 

 

Pkt.5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

            5 a. Arne Petersen blev genvalgt. 

                   Ib Brandsen blev genvalgt. 

 

            5.b. Valg af suppleanter. 

                    Peter Bech Sørensen blev genvalgt 

                    Svend Pedersen blev genvalgt. 

 

Pkt. 6. Valg af revisor. 

             Revisions & Rådgivningsgruppen blev genvalgt. 

 

Pkt. 7. Behandling af indkommende forslag. 

            7.a. bestyrelsens bemyndiges til at igangsætte anlægsarbejder der er budgetlagt for 2018. 

                   Forslaget blev godkendt. 

 

             7.b. bestyrelsen foreslår vedtægterne ajourført. 

             POJ gennemgik ændringerne i § 11,13,14 15 & 17. se bilag 5, side 1-8 

             Vedtægterne blev godkendt, men på grund af det manglende fremmøde ( 2/3 af medlemmerne skal 

              være repræsenteret), blev der efterfælgende afholdt ekstraordinær generalforsamling. 

 

Pkt. 8.Eventuelt.   

                    En andelshaver ønskede gerne at generalforsamlingen lå i forbindelse med en weekend. POJ :Det har  

                    været forsøgt, men det gav ikke større fremmøde. 

                     Deltager suppleanter i bestyrelsesmøder? POJ: ja, men uden stemmeret. 

 

                     Den ordinære generalforsamling afsluttet kl. 19.56 
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       Ekstraordinær generalforsamling 

 

       Pkt. 1. vedtægter. 

                   Vedtægter som gennemgået på den ordinære generalforsamling, blev enstemmigt vedtaget. 

 

       Pkt. 2. Eventuelt. 

                    Intet. 

 

 

       Ekstraordinær generalforsamling afsluttet kl. 19.59 

        

 

 

Udby den 24. maj 2018                                                                              Referent. Per Ove Jensen 

 

 

 

Dirigent: Peter Bech Sørensen                                   
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    Bilag 1. side 1 

 

Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. 
V/formanden 

Per Ove Jensen, Kirsebærvej 10, Hørby, 4300 Holbæk. 

Tlf. 5946 1426, mobil 2177 1370 

Mail:info@tusenaesvand.dk 

www.tusenaesvand.dk 

Se. nr. 31716551 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for driftsåret 2017. 
 

Det har været et meget stille driftsår, hvor der ikke har været de store problemer.  

  

Vi begyndte som sædvanlig året, med at der var 54 forbrugere der ikke havde fået indberettet deres 

måleraflæsninger pr. 31.12.2017, så vi måtte ud og aflæse disse, så årsopgørelser og aconto betalinger 

kunne udsendes. 

Derudover var der 32 der havde aflæst forkert, og disse målere måtte ligeledes aflæses. 

 

Vandforbruget bliver hele døgnet registeret på vandværket af en flowmåler på afgangen til forbrugerne. 

Vandværkets SRO anlæg opsamler data fra flowmåleren og laver døgnrapport der viser døgnforbruget. 

Det laveste forbrug ligger typisk mellem kl. 02:00 og 03:00 om natten og er ca. 2m3/h. 

Natten mellem lørdag den 27 og 28 januar 2018 steg forbruget til 4 m3/h, hvilket er det dobbelte. 

Det forhøjede forbrug på ca. 2*24 = 48 m3/h i døgnet fortsatte de næste døgn, hvorfor vi på hjemmesiden 

og på Tuse Næs portalen, det var ligeledes i regionalradioen, hvor vi oplyste om muligt vandspild, enten 

på ledningsnettet eller hos forbrugerne, og vi håbede på en reaktion fra forbrugerne. 

Ved at lukke afgangshanen på vandværket, kunne vi konstatere at det større forbrug var gennem 

forsyningen til Udby området. 

Kun en enkelt forbruger vente tilbage de havde haft en lækage i huset, og den var nu rettet. 

Vi foretog visuel inspektion af de strækninger, hvor vores ledninger er nedgravet i håbet om at finde tegn 

på utætheder i ledningsnettet, men kunne ikke konstatere dette. 

 

Merforbruget var næsten konstant frem til den 13. marts 2018, hvor natforbruget faldt til lidt over 2m3/h, 

og her har det været længe. 

 

I den periode fra den 27. jan. Til den 13. marts 2018, har vi udpumpet ca. 45*48 0 2160m3 mere end i 

samme periode sidste år. 

 

 

Der har løbende været foretaget vandanalyser gennem året, efter det analyseprogram som Holbæk 

Kommune har udarbejdet. Analyser er taget fra vandværk og forbrugere, og alle analyser har overholdt 

lovgivningens krav.  

 

 

      Bilag 1. side 2 

Der er kommet nye krav til analyser, idet de nu skal foretages uden forudgående definering af vandhanen 

og skylning. For at kunne bevise at det er installationen der er skyld i overskridelser, skal der foretages en 

ekstra analyse efter de gamle retningsligner. 

 

Miljøstyrelsen har nu bestemt at der fra 1. nov. 21018 skal analyseres for 1,2,3,4- triazol, som er et 

svampemiddel brugt til bekæmpelse af svamp i korn, 

http://www.tusenaesvand.dk/
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Seneste analyser kan ses på vores hjemmeside: www.tusernaesvand.dk 

 

Der er bliver stadig flyttet målerbrønde ud til skel i Bognæs, dette er i forbindelse med salg og ændringer 

på ejendommen. 

 

 

 

Vandskat 

 

I 2018 hæves statsafgiften til   kr. 6,18 

Drikkevandsbidrag                  kr.  0,19 

Samlet afgift                            kr.  6,37  excl. moms    

En stigning på kr. 0,12.  Hvilket er med i budgettet.                   

 

Tuse Vandsam. 

Allerup Vandværk er udtrådt, da de er overtaget af FORS, Holbæk forsyning. 

 

De 8 private vandværker der er tilbage, har et samarbejde hvor der er erfaringsudveksling m.v. og 

samarbejdet er fortrinligt. 

Claus Olsen fra Kisserup vandværk er fra Tuse Vandsam valgt til repræsentant i vandrådet. 

 

Vi er gået sammen om en koordineret henvendelse til relevante forbrugere om tilbageløbssikring på 

vandinstallationer. Det er ejeren der skal oplyse vandværkerne om at deres installationer opfylder kravene, 

gennem en erklæring fra en autousieret VVS-installatør. Kravene fremgår af regulativet. 

Det er aftalt i Vandsam, at det udsendes i efteråret 2018 til relevante forbrugere. 

 

Vandrådet for Holbæk kommune. 

 

Vandrådet fungerer nu. 

Vandrådet arbejder bl.a. med beredskabsplaner, bortskaffelse af okkerslam, lukning af ubenyttede 

boringer og Thermo fotografering m.v. 

Vandværkerne i Holbæk kommune vil oprettet et selskab, der skal stå for lukning af gamle boringer og 

brønde, hos private. (Holbæk Vandsamarbejde A.m.b.a.) Dette for at beskytte vores grundvandsresurcer. 

Jeg vil foreslå bestyrelsen at vi tilslutter os selskabet. 

Finansieringen tilvejebringes ved at di tilsluttede vandværker betaler kr.0,10 pr. m3 udpumpet vand. 

TNVs kontingent bliver kr. 7.300,00 

Man forventer at kunne sløjfe ca. 15 brønde pr. år. 

Den største bidragsyder bliver FORS og vandselskabet NV. 

 

      Bilag 1. side 3 

 

Udskiftning af vandmålere. 

 

Udskiftning af vandmålere sker successivt og efter afprøvning af de enkelte partier, idet målerne er opdelt 

i 4. partier. 

Vi er i gang med at udskifte målerparti 2, 225 måler til elektroniske måler. 

De sidste tre partier ventes udskiftet over de næste tre år. 

Vi vil så fremover kunne aflæse målere ved fjernaflæsning, ved en køretur i området. 

 

Myndighedsforhold. 

Den 6. marts havde vi tilsyn på vandværket fra Holbæk Kommune. 

http://www.tusernaesvand.dk/
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Vi fik ros fra tilsynet, der var ingen bemærkninger til begge værker, så det næste tilsyn vil først blive 

afholdt om to år. 

 

Beredskabsplanen ligger ligeledes hos bestyrelsens medlemmer, så alle ved hvad der skal foretages hvis 

uheldet er ude. 

 

Bygningsvedligeholdelse. 

Vi havde i vinter formodning om at vandet trængte gennem muren ved udpumpningsanlægget, der stod 

vand på gulvet. Hvorfor vi fik udtaget nogle sten i facaden, hvor vi konstaterede, at det ikke var facaden 

der var skyld i problemet. I forbindelse med udbedringen, fik vi lukket de gamle udluftninger i facaden. 

 

 

 

 

 

 

Statistik. 

 

Traditionen tro vil jeg slutte med lidt statistik. 

 

I driftsåret 2017 er der udpumpet i alt 73.787 m3, heraf er afregnet til forbrugerne 71.686m3 

Der er solgt 3.403 m3 til Mårsø & Kisserup vandværk. 

Der er købt 1.302 m3fra Mårsø & Kisserup vandværk 

Der har været et spild på 448 m3, hvilket svarer til 0.62 %. Det er utroligt flot. (Hvis spildet er over 10 % 

skal der betales afgift til staten) 

Så vores ledningsnet er tæt og i fin stand. 

 

I 1990 udpumpede vi fra Markeslev Strand Vandværk 142.801 m3 

 

Vi har fået 4 nye andelshavere i 2017, så vi nu er i alt 871 andelshavere med 936 forbrugere. 

De skarpsindige vil kunne se af regnskabet at der kun er indbetalt indskud for to, andelshaver, idet de to 

andre er på Ridebanevej, hvor Holbæk Kommune har betalt indskud i forbindelse med udstykningen. For 

år tilbage. 

Med 936 forbrugere, svarer det til et forbrug pr. forbruger på 76m3, et fald på 3 m3 pr. forbruger fra sidste 

år. 

      Bilag 1. side 4 

 

 

Til sidst, vil jeg opfordre alle til at holde øje med jeres forbrug, ved regelmæssig at aflæse måleren, og 

kontrollere om denne står stille, når der ikke er forbrug. 

 

Endvidere gøres opmærksom på, at målerbrønde og stophaner skal være synlige og tilgængelige 

Målerbrønde skal være forsynet med et forsvarligt dæksel, og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren 

og så hvidt muligt tør. Jvf. regulativet pkt. 8.2 vandinstallationer m.v. i jord. 

Afregningsmåler der er placeret inde i bygningen, skal være tilgængelige og let aflæselige, jvf. regulativet 

§ 9. Afregningsmålere. 

Regulativet kan ses på: www.tusenaesvand.dk 

 

 

Fremtiden. 

Vi vil forsat bestræbe os på at levere godt vand billigst muligt, til alle forbruger. 

Gennem Tuse Vandsam, vil vi forsat arbejde på at styrke samarbejdet mellem vandværkerne, til gavn og 

glæde for alle forbrugere. 

http://www.tusenaesvand.dk/
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Vi er i gang med at udbyde nedlægning af rå vands ledning fra Tornehagen 2 V til Bognæsvej 19, i 

licitation. 

Arbejdet forventes at blive udført efter høst, efter aftale med lodsejerne. 

 

I 2018 bortfalder den ekstraordinære faste afgift for Bognæs, der skulle indbetales kr. 4.292,32, og der vil 

være indbetalt kr. 4.000,00 pr. 1.1.2018, så der mangler kr. 292.32, der indbetales sammen med 1. ac 

betaling i 2018 

 

Vores nye hjemmeside www.tusenaessvand.dk er i drift, og vi forsøger at lægge flere og flere 

informationer ind. Så I fremover skulle kunne finde informationer om aktuel drift tilstand. 

 

Jeg vil slutte denne beretning med at rette en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, for et godt og loyalt 

samarbejde i året der er gået. 

Tak til ALLE 

 

Hørby, den 2.maj 2018. 

Per Ove Jensen 

Formand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tusenaessvand.dk/
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Kassererens beretning for driftsåret 2017. 
 

Driftsåret 2017 har økonomisk set været et godt år for vandværket. Vores samlede indtægter var på 

omkring 1.2Mkr, og for første gang i mange år havde vi en mindre stigning i vandforbruget, samt et større 

salg til Kisserup Vandværk. Samtidigt har vi strammet op på praksis vedrørende måleraflæsninger og 

rykkergebyrer, og endelig fik vi også to nye andelshavere i årets løb.   

På distributionssiden havde vi de sædvanlige poster og udgifter, men havde klart mindre antal 

ledningsbrud og vedligehold af ledningsnettet end året før, men til gengæld brugte vi kr 217.000 på meget 

tiltrængt vedligehold af vores boringer, og vi gik i gang med udskiftning af de nuværende målere til 

elektroniske målere, hvilket gav en omkostning på kr. 183.000. Disse to store poster gør, at vi samlet set 

havde driftsomkostninger på godt kr. 682.000 

 

På administrations siden er der også de mange vanlige poster, men uden de større udsving, samlet set har 

vi administrationsudgifter for ca. kr. 200.000 om året.  

Herved når vi frem til et resultat af den primære drift på ca. kr. 293.000 for 2017. 

 

Samlet set har vi modtaget renteindtægter og udbytter for kr. 62.000, som sammen med positiv 

kursregulering, giver i alt kr. 160.000 som finansielle indtægter. 

 

For 2017 har jeg for første gang i rigtigt mange år valgt at hensætte til tab på debitorer, små kr. 27.000, da 

jeg vurderer disse næppe kan inddrives alle sammen. Det skal særskilt bemærkes, at der ikke er anført 

nogen specielle afskrivninger, idet alle anskaffelser er blevet straks afskrevet, herunder også alt 

boringsvedligehold, nye elektroniske målere, osv., sådan vandværket fortsat fremstår som 100% afskrevet. 

 

Herved kommer vi frem til det samlede resultat, et overskud på godt kr. 427.000, imod et overskud på kr. 

695.000 i 2016. 

Resultatet anses for rimeligt tilfredsstillende, specielt set i lyset af de nødvendige investeringer vi har 

gennemført.  

 

 

 

 

 

 



 9 

Kassererens beretning for status pr 31/12-2017. 

Af vandværkets status pr 31/12-2017 fremgår det, at vandværket fortsat er totalt afskrevet, og samtlige 

materielle anlægsaktiver er derfor sat til kr. 0.   

Vandværkets finansielle anlægsaktiver på godt 5.3 Mkr. består af vores beholdning af værdipapirer. 

Herefter vores sædvanlige tilgodehavender, samt vandværkets likvide beholdning på kr. 441.000 der står 

på en almindelig driftskonto i Danske Bank. Dette giver i alt en balance på godt 5.8 Mkr. 

 

I tidligere år har vi anvendt hele resultatet til afskrivning på vandværket, men da vi allerede i 2010 havde 

et helt afskrevet vandværk, så vi har i lighed med de seneste 8 år valgt, at overføre hele årets resultat til 

egenkapitalen, sådan vandværkets kapitalkonto nu er på 5.4 Mkr, en post der i henhold til seneste 

regnskabsvejledning skal hedde ’overdækning’  

 

På passiv siden har vi de vanlige skyldige poster, som moms, A-skat, revisor, m.v. og især en meget stor 

post på skyldig statsafgift. Faktisk opkræver kassereren jo langt mere i moms og afgifter til staten, end det 

der kommer ind til at drive vandværk for. 

 

Vandværkets anlægskonto var på godt 1.2 Mkr da jeg overtog jobbet som kasserer, og kan nu med 2017 

regnskabet konstatere, at vandværket fortsat er totalt afskrevet, på trods af de meget store investeringer 

gennem de 4 foregående år, så det er meget tilfredsstillende at hele årets positive resultat blot kan 

tilskrives egenkapitalen, som ved udgangen af 2016 var lige over 5.0 Mkr.  

 

Det er bestyrelsens erklærede politik, at sikre andelshaverne bedst muligt vand til lavest mulig pris, dog 

under hensyntagen til vandværkets fortsatte drift. 

På den baggrund vurderes beredskabet på 5.3 Mkr at være helt udmærket, men ikke overvældende, idet vi 

budgetterer med udskiftning af samtlige vandmålere startende 2018 og de næste 4 år frem, hvilket 

kommer til at koste ca. 1.5 MKr, samt en råvandsledning til Bognæs afdelingen, hvilket også anslås at 

komme til at koste 1.5 Mkr. Det er derfor kassererens klare anbefaling, at der sker en fortsat konsolidering 

af vandværket i årene fremover. 

Kassereren skal hermed indstille, at dirigenten søger generalforsamlings godkendelse af det fremlagte 

regnskab, og samtidigt søge meddelelse af decharge til kassereren, altså generalforsamlingens accept af en 

fortsættelse af den hidtidige politik, den fortsatte finansieringsmæssige strategi, samt de skønsmæssige 

dispositioner.  
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Kassererens beretning for budget og takstblad for 2018. 

 

Som det fremgår af det vedlagte budget for 2018, budgetteres der med et mindre fald i driftsbidrag og 

kubikmeterafgifter, og at vi ikke forventer at få nye tilslutningsbidrag, så samlet set forventes 

omsætningen at falde med ca. kr. 340.000 

Der forventes fortsat svagt stigende udgifter til drift, og udefra kommende gebyr- og afgift stigninger, 

mere omfattende vandanalyser m.v., men den store boringsrenovering af afsluttet, så der forventes et fald i 

driftsomkostningerne på ca. kr. 100.000. Administrationsudgifterne forventes også svagt stigende, til kr. 

235.000, og med forventning om uændrede renter og udbytter, samt forventede yderligere afskrivninger 

på kr. 1.500.000, forventer kassereren derfor et tordnende underskud for 2018 på kr. 1.400.000, som 

forventes trukket ud af egenkapitalen. 

 

Vedlagte takstblad for 2018, har til generalforsamlingens orientering uændrede forbrugsafgifter i forhold 

til 2017, idet jeg forventer at dække underskuddet fra egenkapitalen. Takstbladet er i øvrigt blevet 

godkendt af Holbæk Kommune i november 2017. 

 

Summarisk kan kassereren konstatere, at vandværket som tidligere nævnt har en sund økonomi, værket er 

rimeligt velfunderet, og at nuværende takstblad vurderes tilstrækkeligt til at sikre en fortsat god og sund 

økonomi i Tuse Næs Vandværk. 

 
Hørby, den 17. september 2018 

Ib Brandsen 

Kasserer. 
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Driftsregnskab 2017 for Tuse Næs Vandværk 
Indtægter 2016 2017 

Fast bidrag 526.518 530.835 

Kubikmeterafgift 284.984 296.226 

Salg til andre forsyninger 1.948 44.929 

Fusionsbidrag 164.497 165.232 

Tilslutningsbidrag 52.524 53.838 

Diverse 0 2.428 

Måleraflæsninger 15.645 23.347 

Rykkergebyrer m.v. 11.200 57.100 

Flyttegebyr 8.000 11.800 

 
  

Indtægter i alt. 1.065.316 1.185.735 

 
  

Driftsomkostninger   

Ledningsarbejder 56.897 28.586 

Boringer vedligehold 0 217.396 

Ledningsregistrering 9.600 0 

Ejendomsskatter 2.403 2.403 

Forsikringer 4.930 6.907 

Løn, tilsynsførende 42.200 46.420 

El - forbrug 45.688 45.889 

Rådgivning 13.648 0 

Vandanalyser 19.345 50.910 

Udskiftning af vandmåler 885 183.299 

Vedligeholdelse af 
installationer 

44.070 21.801 

Vedligeholdelse, 
småanskaffelser 

17.872 3.380 

Ny tilbygning 0 0 

Ny automatik 12.125 15.790 

Vedligeholdelse bygninger 65.527 59.766 

 
  

Driftsomkostninger i alt. 335.190 682.547 
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Driftsregnskab 2017 for Tuse Næs Vandværk 
Administration 2016  2017  

EDB-udgifter 1.166  7.681  

Honorar bestyrelsen 40.000  57.450  

Godtgørelser 0  2.350  

Godtgørelser telefon 1.000  750  

Administrationsservice 64.870  66.286  

Kontingenter / Abonnement 13.768  12.034  

Diverse 10.000  5.433   

Kontorartikler 3.933  0  

Mødeudgifter 10.399  10.785  

Opkrævning PBS + porto 25.444  24.691  

Revision 15.000  16.800  

Repræsentation 1.663  2.339  

Forsikring, bestyrelsen 1.895  0  

Småanskaffelser 2.879  0   

Telefon 5.625  3.125  

        

Administration i alt. 197.642  209.723  

 
    

Resultat før finansielle 
poster 532.484 

 
293.465 

 

 
    

Finansielle indtægter       

Renteindtægter 74.326  62.273  

Kursregulering 88.824  98.274  

Renteudgifter -22  0  

        

Finansielle indtægter i alt. 163.128  160.547  

 
    

Tab på debitorer 0  26.771  

Afskrivninger 0  0  

        

Årets resultat. 695.613  427.241  
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Status pr 31/12-2017 for Tuse Næs Vandværk 

Aktiver 
31/12-
2016 

31/12-
2017 

 
  

Anlægsværdi bygninger 0 0 

Anlægsværdi inventar 0 0 

Anlægsværdi ledninger 0 0 

 
  

Materielle anlægsværdier i alt 0 0 

 
  

Værdipapirer 4.753.505 5.301.675 

 
  

Anlægsaktiver i alt 4.753.505 5.301.675 

 
  

Tilgodehavende moms 0 0 

Andre tilgodehavender 99.735 58.372 

Likvide beholdninger 542.305 441.431 

 
  

Omsætningsaktiver i alt 642.040 499.803 

 
  

Aktiver i alt 5.395.545 5.801.478 
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Status pr 31/12-2017 for Tuse Næs Vandværk 

Passiver 31/12-2016 
31/12-
2017 

 
  

Kapitalkonto 5.001.196 5.428.440 

 
  

Overdækning i alt 5.001.196 5.428.440 

 
  

Skyldig moms 91.793 56.912 

Skyldig statsafgift 226.415 229.990 

Skyldig A-skat og AMB-bidrag 9.493 11.370 

Skyldige omkostninger 66.648 74.767 

 
  

Skyldig kortfristet gæld 394.349 373.039 

 
  

Passiver i alt 5.395.545 5.801.478 
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Budget 2018 for Tuse Næs Vandværk 

Indtægter Faktisk 2017 Budget 2018 

Fast bidrag 531.000 525.000 

Kubikmeterafgift 296.000 280.000 

Salg til andre forsyninger 45.000 2.000 

Fusionsbidrag 165.000 0 

Tilslutningsbidrag 54.000 0 

Diverse 2.000 4.000 

Måleraflæsninger 23.000 15.000 

Rykkergebyrer m.v. 57.000 12.000 

Flyttegebyr 12.000 7.000 

 
  

Indtægter i alt. 1.185.000 845.000 

 
  

Driftsomkostninger   

Ledningsarbejder 29.000 60.000 

Ledningsregistrering 9.600 9.600 

Boringer vedligehold 217.000 0 

Ejendomsskatter 2.400 2.400 

Forsikringer 7.000 7.000 

Løn, tilsynsførende 46.000 50.000 

El - forbrug 46.000 51.000 

Rådgivning 14.000 14.000 

Vandanalyser 51.000 54.000 

Udskiftning af vandmåler 183.000 200.000 

Vedligeholdelse af installationer 3.000 45.000 

Vedligeholdelse, småanskaffelser 20.000 20.000 

Automatik 16.000 20.000 

Vedligeholdelse bygninger 60.000 70.000 

 
  

Driftsomkostninger i alt. 704.000 603.000 
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Budget 2018 for Tuse Næs Vandværk 

Administration Faktisk 2017 Budget 2018 

EDB udgifter 8.000 5.000 

Honorar bestyrelsen 57.000 58.000 

Godtgørelser telefon 3.000 3.000 

Administrationsservice 66.000 68.000 

Kontingenter / Abonnement 12.000 18.000 

Diverse 5.000 10.000 

Kontorartikler 0 6.000 

Mødeudgifter 11.000 11.000 

Opkrævning porto 25.000 27.000 

Revision 17.000 17.000 

Repræsentation 2.000 3.000 

Forsikring, bestyrelsen 0 0 

Småanskaffelser 0 3.000 

Telefon 3.000 6.000 

 
  

Administration i alt. 209.000 235.000 

 
  

Resultat før finansielle poster 272.000 7.000 

 
  

Finansielle indtægter   

Renteindtægter 62.000 62.000 

Kursregulering 98.000 0 

Renteudgifter 0 0 

 
  

Finansielle indtægter i alt. 160.000 62.000 

 
  

Tab på debitorer 27.000 0 

Afskrivninger ( Råvandsledning ) 0 1.500.000 

 
  

Årets resultat. 405.000 - 1.431.000 

 
 
 
 
 
 


