Referat fra Fynshoved Grundejerforenings generalforsamling den 09. juni 2014.
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Valg af dirigent
Hans Ole Jasper blev valgt
Beretning og fremtidig virksomhed for Fyns Hoved Vandforsyningsselskab
Vandværket :
Der er p.t. 271 vandaftagere. En enkelt ny forbruger er kommet til. Der er lukket for én forbrugers
vandforsyning grundet manglende afregning.
I det forløbne år er der ikke konstateret uregelmæssigheder i Dalby Vandværks forsyning, som har
været stabil og af god kvalitet. Alt vandet er leveret fra Dalby Vandværk, der er leveret 13.958 m3 til
forbrugerne mod 11.592 m3 i 2012, et merforbrug på 2.366 m3., men der er kun registeret et samlet
forbrug på 9.567 m3, d.v.s. at der har været et spild på 4.391 m3., heraf er der brugt 573 m3 til skylning
af rentvandstanken, som blev inspiceret i jan/feb af Vandcenter Syd. Inspektionen viste høje kimtal,
hvorfor tanken blev desinficeret af Aquatex og derefter skyllet. Derudover har vi haft lækager på en
stikledning og en brandhane på Hulvej med et ukendt spild. De resterende kubikmeter stammer
muligvis fra en sivende anboringsbøjle ud for TDC’s telefonkiosk.
Under en lækagesøgning den 4. april blev der lukket for vandet. Ved genåbningen opstod der
trykbølger i ledningen, der fik bøjlen til at kollapse. Det skete lørdag den 5. april, hvor VVS-ekspressen
hurtigt kom til og fik udbedret skaden.
Ifølge myndighedskrav skal vandmålerne udskiftes efter 6 år. Målerne er under udskiftning på Alpehau
og Hulvej. De nye målere er elektroniske og kan aflæses af en forbipasserende måleraflæser. Dermed
opnås en god kontrol af forbruget. Anbefalingen er dog fortsat, at der lukkes for ventilerne ved
bortrejse.
Der er foretaget vandprøve den 8. februar 2013 på Dalby Vandværk og den 10. marts 2014 på vores
ledningsnet. Resultatet er meget tilfredsstillende og kravene overholdt. Resultatet kan ses på
foreningens hjemmeside, hvor også nyhedsbrev forekommer bl.a. med advisering af lukning af
vandforsyningen, hvis der foretages servicearbejde på ledningsnettet m.v. Har man ikke computer,
kan adviseringen ske via sms besked, hvilket kræver kendskab til mobiltlf.nr.
Vi har en god aftale med Kerteminde Forsyning vedrørende aflæsning af vandmålere. De fremsender
selvaflæsningskortene og Fyns Hoved Forsyning hjælper med aflæsning hos de forbrugere, der ikke
har foretaget selvaflæsning. Ved sidste aflæsning manglede 45 at have aflæst – de fleste gengangere.
Med digitale målere vil dette ikke forekomme, idet vandforbruget aflæses af vandforsyningen uden
brug af selvaflæsningskort.
Vandsam :
Årsmøde afholdes den 3. juli, hvor Niels Bramming har valgt at afgive formandsposten efter 7 års
virke. Niels fortsætter i bestyrelsen.
Vandsams samlede forbrug i 2013 har været 33.844 m3 mod 30.949 m3 i 2012 - et merforbrug 2.895
m3. Årsforbruget formodes at være under de 37.000 m3 vi har til rådighed. Der afholdes møde mellem
Kerteminde Forsyning og de private vandforsyninger den 19. juni vedrørende den nye
vandforsyningsplan.
Langø Strand vandværk:
Langø Strand Vandværk er overgået til Kerteminde Forsyning, da man ikke har kunnet finde en løsning
på pasningsordning af vandværket. Vi følger processen.
Flg. Spørgsmål og kommentarer blev stillet til beretningen
Spm.; Er det rigtigt, at målerne skal skiftes efter 6 år, når levetiden skulle være 16 år, er der en skjult
dagsorden fra det offentlige. Sv. ; Vi følger lovgivningen, med de nye målere skal kun en stikprøve
afprøves og holdbarheden er angivet til 16 år.
Spm.; Har de elektroniske målere et display, som kan aflæses i brønden. S;. Ja, men man kan få en lille
aflæser til brug i boligen. Komm.; ønsker ikke det offentliges overtagelse af vandværkerne! Sv.; Vi har
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efterhånden et gammelt ledningsnet. Kommer der mange brud, kan udgifterne til reparationer hurtigt
dræne formuen, hvorfor vi på et tidspunkt skal overveje evt. offentlig overtagelse.
Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Fyns Hoved vandforsyningsselskab Årets
resultat er et underskud på 38.831 kr. mod budgetteret overskud på 22.600 kr. Forskellen skyldes de
øgede udgifter til reparation af ledningsnettet. Vores egenkapital er pr. 31.12.2013 er på 698.900 kr.
Beretning og regnskab godkendt
Beretning og fremtidig virksomhed for Fyns Hoved Grundejerforening
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand
Henrik Lang Pedersen
Næstformand
Bent Knudsen
Vandværk
Niels Bramming
Kasserer
Niels Holger Poulsen
Sekretær
Marianne Machon
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og bestyrelsen er desuden i løbende dialog via mail og
telefon.
Medlemstal
Der er 271 (270) vandaftagere, heraf er der 217 (214) også medlem af grundejerforeningen
Vedligeholdelse af vej til Jøvet
Sidste år på generalforsamlingen talte vi om, at Kerteminde Kommune skulle bidrage til
vedligeholdelse af Jøvet. Det er Naturstyrelsen, der har ændret områdets anvendelse og kommunen
ønsker ikke at ændre vejens status trods ny skiltning og øget anvendelse.
Kontingentforhøjelse
Vi vedtog sidste år en forhøjelse til 400 kr., men undlod at opkræve beløbet i 2013, da vi kunne se, at
regnskabet hængte nogenlunde fornuftigt sammen. Det er sket i 2014.
50 års jubilæum
Vi fejrede vores 50 års jubilæum med en dejlig fest den 24. august sidste år. Med godt 100 deltagere
på en flot solskinsdag havde vi de bedste rammer. God mad og god stemning og musikalsk
underholdning med Rosinante Duo. Stor tak til arrangørerne Else Marie og Karin og deres medhjælper
Kay samt de øvrige, der gav en hånd med ved opstilling og oprydning.
Tømning af septiktankene
Flere har haft spørgsmål til tømningen. Bemærk at tanken ikke tømmes, men indholdet suges ud og
vandet sendes tilbage i tanken.
Endnu en 100 års hændelse
Stormen Bodil hærgede også her, blandt andet Fyns Hoveds skrænter og huse langs Storebæltskysten.
Flere steder er stien på Fyns Hoved betænkelig tæt på kanten.
Toiletbygningen
Toiletbygningen ved det gamle Jægerhotel er blevet renoveret og ændret til helårs åbent toilet.
Tømningskalender
Landliggersammenslutningen har haft møde med Kerteminde Kommune. Affaldsregulativet ændres så
der kommer 26 tømninger fordelt med en ugetømning om sommeren og tømning 1 gang om
måneden i vinterperioden med mulighed for ekstra tilkøb af tømning om vinteren. Tømningerne om
vinteren vil være omkring månedsskifte. Tømning om sommeren er desværre fastlagt til fredag trods
protester fra Landliggersammenslutningen.
Vejvedligehold
De tidligere års renovering med sten og knust beton har givet en god fast bund og har betydet, at vi
har kunnet spare på vedligeholdelsen. Efter den seneste vejhøvling, er nogen af de store klumper
beton kommet frem til overfladen igen og der går nok lidt tid, inden de er kørt til siden og vejen igen
er nem at færdes på.
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Affaldsindsamling
Den 8. marts på en solskinsdag var der affaldsindsamling og rigtig mange deltog – og fandt rigtig
meget opskyllet og blotlagt skrald, lige fra øldåser til halve både. 200 sække blev indsamlet og 11
både. Rigtigt godt lokalt initiativ.
Støj
Vi opfordrer til, at maskinerne får en pause omkring frokost og lørdag/søndag aften, hvor de fleste
håber på at kunne nyde roen og naturen. FHG har tidligere udgivet en lille folder ”Gode leveregler”
den kan ses på hjemmesiden.
Fyns Hoved naturen
Annonce fra naturstyrelsen indbyder til markvandring og information om Natura 2000 den 18. juni på
Fyns Hoved fra kl. 18.30 til 21.00. Se nærmere på hjemmesiden.
Beskæring af træer og buske
Husk reglerne for beskæring af træer. Først og fremmest skal vi sikre passage i henhold til de regler
der gælder med frihøjde på 4,5 meter og en vejbredde, der er individuel for de enkelte veje. Der er
lige nu et par steder, hvor beplantningen er kommet ud over det tilladte. Kik på jeres skel og klip til.
Vejbredder:
Alpehau
10,00 meter
Hulvej
5,00 meter
Sømærkevej
6,00 meter
Sandvejen fra Sømærkevej til vejkrydset
7,00 meter
Sandvejen fra vejkrydset til no. 52
5,00 meter
Sandvejen fra nr. 50 plus Horseklint
3,80 meter
Jøvet
4,80 meter
Her forstås bredden som værende fra skel line til skel line og kun hovedfærdselsvejene. Enkelte
knækkede træer står stadig tilbage i stormen – Husk at det er jeres pligt at sikre, at de ikke vælter ned
og skader andre. Hulvej ud for nr. 21 er der knækket en poppel ud mod vejen.
Hjemmesiden FynsHovedgrund
Vi har nu endelig fået ny hjemmeside og har ryddet op i de informationer, der lå på den. Vi mangler
jeres mailadresser, så I kan få tilsendt indkaldelse og referater elektronisk og vi dermed kan spare en
del administration og porto. Der vil komme et nyhedsbrev ud om det.
Ubudne gæster
Der har igen i vinter været ubudne gæster. Vi kan kun opfordre til, at vi holder øje med hinandens
huse og går en ekstra runde, når man er her i den mørke tid. I den forbindelse har der været forslag
om, hvordan vi bedre kan styre adgangen til området. Et af forslagene har været opsætning af bomme
ved indkørsel til de enkelte veje. Forslaget har været forelagt Fyns Politi, der har givet afslag, der
arbejdes derfor ikke videre med sagen.
Adgang og skiltning
Forslag om bedre skiltning ved indkørsel til vejene, eks. skilt ved Horseklint bør over i førersiden af
vejen. Der bør markeres, at der ikke er parkering tilladt i området.
Tak til bestyrelsen
Tak til Niels for et stort arbejde med at passe vandværket
Tak til Niels Holger for styring af regnskaber, budgetter og for at betale vores regninger.
Tak til Marianne for de fyldestgørende referater og kontakterne til Kerteminde Kommune
Tak til Bent for arbejdet med at holde vejene og holde øje med området
Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Fyns Hoved Grundejerforening
Årets resultat 6.935 kr. mod budgetteret 29.000 kr. Egenkapitalen 33.280 kr. Årsagen er beslutningen
om ikke at opkræve forøget kontingent for 2013.

Følgende spørgsmål og kommentarer blev stillet til beretningen og til regnskabet
Komm.; Enkelte gav udtryk for utilfredshed med renovationsaftalen vedr. tømning om fredagen, da
det er uhensigtsmæssigt i forhold til f.eks. udlejningshusene.
Komm.; En enkelt undres over, at udgiften til jubilæet ikke blev delt med Vandværket.
Komm.; Der appelleres til langsommere kørsel i området - kør langsomskilt blev foreslået.
Komm.; Forslag om videoovervågning blev rejst. Flere tilkendegav at de var modstandere af øget
skiltning og overvågning og mente, at det var op til den enkelte grundejer at sikre sin egen matrikel.
Pkt. foreslås rejst på næste generalforsamling.
Komm.; Flere grundejere gav udtryk for utilfredshed med, at nogen leger ”politi” og forhindrer dem i
at færdes i bil i området, mener at påstanden om den megen trafik på Horseklint er overdrevet. Sv.;
Grundejerforeningen undersøger servitutterne for vejenes anvendelse og hvilken lovhjemmel der er.
04.00.
05.00.
06.00.
07.00.
08.00.

09.00.
10.00.

Indkomne skriftlige spørgsmål fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Uændret 400 kr.
Valg af formand
Henrik Lang Petersen blev genvalgt
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Niels Holger Poulsen og Marianne Machon blev genvalgt
Valg af suppleant for henholdsvis kasserer og bestyrelse
Hans Ole Jasper blev genvalgt som suppleant for bestyrelsen, Ole Sørensen blev nyvalgt som
suppleant for kasseren.
Valg af revisor og suppleant
Erik Jensen Hulvej 29 blev valgt som revisor
Eventuelt
Tonni Jørgensen anker over de mange autocampere der parkerer på Fyns Hoved. Problemet skal
rejses overfor Naturstyrelsen evt. politiet.
Stor applaus til Niels Bramming for pasning af vandværket og til Bent Knudsen for vejvedligeholdelse.

Opfordring:
HUSK at tilmelde dig til nyheder og generel information på hjemmesiden
www.fynshovedgrund.dk
Under ”abonner på nyheder” i højre side – øverst
Så vil du få nyheder og meddelelser om lukning af vand, indkaldelse til generalforsamling, referater
mv. sendt til din mailboks!
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