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Næstformand: Søren Panduro Østparken 154 60623182 

Bestyrelsesmedlem: Per Antoni Fraugde Byvej 18 22117274 

Bestyrelsesmedlem: Allan Boje Blåstjernen 4 24813540 

Bestyrelsesmedlem: Kim Nielsen Over Holluf Vej 83 21658334 

Fakturaer, 

flytninger, incasso 

m.m. 

 

Administrations- 

service Fyn A/S 

 

Sanderumvej 16 

 

7013 1900 

Værkpasser: 

(Tegninger, nye 

forbrugere, 

vandmålere) 

Søren Blomster Fraugdevej 16 23915016 
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Generalforsamling i Fraugde Fritidshus 

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget 2017-2019  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse, på valg er: John Bergquist  (modtager ikke genvalg) 

Anette Kottal  (modtager genvalg) 

Alan Boje  (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af suppleanter, på valg er: Niels M. Hansen (modtager genvalg) 

Henrik H. Hansen  (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

   

Bemærk: Det er kun andelshavere der har stemme- og valgret 

Forbrugere ved Fraugde Over Holluf Vandværk er velkommen til at overvære 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er Fraugde Over Holluf Vandværk vært ved et let 

traktement. 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 17. marts,  

i henhold til vedtægterne/ annoncering i lokalavisen. 
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Årsberetning 2017 

Året har været præget af projektet omkring fraugdebækkens tilblivelse. 

Efter oversvømmelsen i juledagene 2016 hvor vandværkets grund blev oversvømmet 

endnu en gang, kom der skred i forhandlingerne med kommunen omkring en 

afhjælpning af problemet. 

Så det var med stor glæde at Odense Kommune meddelte vandværket at projektet 

ville blive realiseret i 2016.. 

Et projekt fra 2008 blev hevet op af skuffen og støvet af,  

pengene blev rejst så bækken kunne realiseres. 

Torben Bille Brahe fra Fraugdegaard har afgivet jord, til den del af bækken  

der løber mellem vandværkets grund og Fraugdegaards jorde. 

Mange møder har været holdt og grundejerne langs Fraugde Byvejs sydside har 

ligeledes været indkaldt, så bækkens forløb kunne forhandles på plads. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kabler og rør skal sænkes så bækken kan løbe uhindret forbi 
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Hurtigt sendte kommunen projektet i udbud - TC anlæg vandt opgaven og har udført 

projektet med stor professionalisme.. 

Meget jord er udgravet og flyttet og resultatet blev en ca. 800m lang bæk med et 

samlet fald på ca. 4. meter. 

En bæk som forskønner landskabet og bliver vandværkets redning i forhold til at lede 

vand væk fra området. 

En stor tak til Odense Kommune, Fraugdegaard, TC-anlæg og naboer til vandværket 

som fik det hele til at lykkes… 

Vandværket har ikke haft udgifter til selve projektet med bækken, men har måttet 

omlægge ledninger til råvand fra vore boringer og flyttet nogle el-kabler. 

Samtidig er de projekter som har været i støbeskeen til holde overfladevand væk fra 

vandværksgrunden blevet gemt væk igen. 

Det er dejligt at kunne bruge vandværkets midler på at skaffe vand til forbrugerne og 

ikke holde vand væk fra grunden…:o) 

 

 

 
 
Et stort tæppe af bentonit (ler) udlægges langs vandværket, så vand fra bækken ikke siver ned i grundvandet 
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Selvom projektet med bækken fyldte meget 

i 2016 blev der også tid til andre opgaver som 

bl.a. udskiftning af målere. Der skiftes i øje- 

blikket 150 målere om året hvilket vil fortsætte 

indtil vandværket skønner det rentabelt at gå 

over til elektroniske og fjernaflæste målere. 

 

Der blev også lagt nye ledninger til råvand 

i forbindelse med udgravning til bækken. 

Den gamle fælles-ledning fra boringerne er 

voldsomt tilstoppet og meget svær at rengøre 
       Pladsmangel i boring pga teknik-skabe…. 
 

Der er stadig en del forespørgsler på vand  

til byggeprojekter i vandværkets opland. 

Vandværket budgetterer ikke med store 

indtægter men bliver naturligvis glade hvis 

der kommer flere byggeprojekter til 

området. Det giver mulighed for yderligere  

Investeringer i fremtiden. 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for 

samarbejdet i det forløbne år. 

 
       ….så nu er teknikken flyttet op af boringen. 

 

 

 

PBV 
John Bergquist 



 7 

 

 

 

Planlagte arbejder i 2017 
 

- Udskiftning af ca. 150 forbrugsmålere der falder for 6 års regelen 

- Renovering af vandværkets boring 3 & 4, hvor pumperne skal op, renses og 

efterses. 

- I driftssætning af vandværkets boring 5. 

- Ny råvandsledning fra boring 3 & 4 til vandværket så de kan serviceres 

uafhængigt af hinanden. Dette giver mulighed for at foretage individuel service 

på boringerne så vi ikke er tvunget til at stoppe produktionen og købe vand 

udefra. 

- Ajourføring af ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets detaljer og 

giver overblik over driftsrutiner. 

Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført kursus i 

hygiejne, prøveudtagning og vandværksdrift. 

- Ændring af indløb på vandværk i forbindelse med etablering af ny 

råvandsledning. Flytning af blæsere, målere m.m. samt ændring af 

installationer. 
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TEMA: Fraugdebækken 
(Kilde: Odense Kommune, Niels Riis)  

 

Historie 
Landskabet omkring Fraugde Bæk er dannet for ca. 23.000 til 15.000 år siden i 

slutningen af den sidste istid, også kaldet Weichsel-istiden. Her gled der først en stor 

gletsjer ned over det meste af Danmark fra nordøst. Da den smeltede, blev der i en 

periode efterladt en stor is-kappe som dødis over det indre af Fyn. Under isens 

fortsatte afsmeltning eroderede smeltevandet smeltevandsdale under isen, og de store 

mængder af ler, sand, grus og sten, som isen havde bragt med sig, blev frigjort, først 

under isen som bakker eller som langstrakte højderygge kaldet åse. Senere under 

isens fortsatte afsmeltning blev jordmaterialerne afsat som aflejringer i bunden af 

vandløbsdalene. Smeltevandet og senere den nedbørsbetingede afstrømning har 

efterfølgende ved erosion formet eller skabt de dale og slugter, hvor flere af nutidens 

vandløb forløber. Gamle tegninger fra 1884, viser voldgravsanlægget omkring 

Fraugdegård, som det kendes i dag. Der ses også en grøft langs sydsiden af den 

nuværende bebyggelse i Fraugde, som tyder på, at Fraugde Bæk helt eller delvist har 

løbet der. Den inddigede vandløbsstrækning langs Fraugdevej frem til Fraugdegård er 

ikke vist, men kan være overset på grund af sin beskedne størrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede af Fraugdegaard (Kilde: www.fraugdegaard.dk) 
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I det oprindelige forløb igennem dalsænkningen langs Fraugdes sydlige bygrænse er 

der i dag haver og boldbaner samt krydsende spildevandsledninger og 

vandforsyningsledninger. En omlægning af Fraugde Bæk igennem dette område er 

tidligere blevet anset for at være en kompliceret løsning. COWI kom ved deres 

undersøgelse i 2008 frem til, at det er teknisk muligt at omlægge Fraugde Bæk til et 

forløb igennem dalsænkningen syd om Fraugde By. Med denne løsning vil forløbet 

fra ca. 20 meter nedstrøms rørbroen under Fraugdevej og frem til kommunevandløbet 

Afløb fra Thorup blive reduceret til en vejgrøft. Denne vejgrøft og Afløbet fra 

Thorup vil sammen skulle bidrage til at opretholde vandstanden i voldgraven. 

Efterfølgende har firmaet Orbicon målt vandføringer i vandløbene og har herved 

bestemt median minimum vandføringen, som er den vandføring, der i gennemsnit 

underskrides hvert andet år. COWI har på denne baggrund i et notat af 22. marts 2010 

til Odense Kommune opstillet en vandbalance for voldgraven ved Fraugdegård og 

vurderet, at vandføringen i Afløb fra Thorup i en situation med en median minimum 

afstrømning er tilstrækkelig til at opretholde vandstanden i Fraugdegårds Voldgrave. 

Ejeren af Fraugdegård har dog i forbindelse med nærværende projekt betinget sig, at 

der fortsat skal sikres mulighed for at tilføre en del af vandføringen fra Fraugde Bæk 

og til sikring af vandstanden i voldgravsanlægget omkring den historiske 

hovedbygning fra 1588 i alle situationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bækken tager sit første spring... 
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Takstblad 2017 

         
Fraugde- Over Holluf Vandværk 

Tilslutningsafgifter 

         

  

Enfamiliehuse Rækkehuse Øvrige pr. 

lejlighed 

  
          Anlægsbidrag   kr     4.617  

 

 kr     4.617  

 

 kr     3.692  

   Forsyningsledning   kr   13.410  

 

 kr   10.723  

 

 kr   10.723  

   Stikledning  

 

 kr     7.775  

 

 kr     7.775  

 

 kostpris  

   Byggevand   kr        510  

 

 kr        510  

     I alt   kr   26.312  

 

 kr   23.624  

     moms   kr     6.578  

 

 kr     5.906  

     I alt   kr   32.889  

 

 kr   29.530  

    

          Erhverv, forbrug pr. år   fra 300 - 600 m3   fra 600 - 900 m3   fra 900 - 1200 m3  for hver 300 m3 

          Anlægsbidrag   kr     9.321  

 

 kr   14.027  

 

 kr   18.833  

 

 kr     6.795  

 Forsyningsledning   kr   26.818  

 

 kr   40.232  

 

 kr   53.642  

 

 kr   13.410  

 Stikledning  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

          Ovennævnte tilslutningsafgifter indeksreguleres 1 gang årligt pr 1. jan. efter DANVA´s indeks.  

 Indeks pr. 1.10.2016 i forhold til 2015:  101,27 

    

         
 Vandafgifter:  

        Fast afgift (pr. enfamiliehus, rækkehus, lejlighed) pr. år  

 

kr 400,00 

 Målerafgift pr. år  

  

kr 100,00 

 Tillæg for pulsmåler pr. år  

    

kr 20,00 

 Vand, pr. m³  

      

kr 5,95 

 Statsafgift incl. drikkevandsbidrag, pr. m³ (kr. 5,86 + 0,39)  

  

kr 6,25 

 Vand købt af ikke registrerede forbrugere, pr. m³  

 

kr 8,50 

 Byggevand (pr. enfamiliehus, rækkehus, lejlighed)  incl. Statsafgift  kr 510,00 

 Vandspild m. v. samt ulovlig tapning.  

    

kr 1.000,00 

 Alle priser er ekskl. moms  

      

          PBV  

         John Bergquist  
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Regnskab og Budget: 
  

      

      

 
Regnskab Budget Regnskab 

 
Forskel 

 
2015 2016 2016 

 
2016 

      Indtægter: 
     Salg af vand 501.233 519.306 494.302 

 
-25.004 

Fast afgift 348.628 349.600 350.111 
 

511 

Målerafgift 87.000 87.400 87.400 
 

0 

Pulsmåler 74 0 65 
 

65 

Byggevand 11.443 0 3.538 
 

3.538 

Renter 6 0 0 
 

0 

Tilslutninger 152.361 0 46.170 
 

46.170 

Andre indtægter 18.992 0 2.435 
 

2.435 

I alt 1.119.736 956.306 984.021 
 

27.715 

      Omkostninger 
     

      Køb af eksternt vand 37.759 15.000 -4.405 
 

-19.405 

Lønninger, kurser, kørsel 133.672 146.000 109.807 
 

-36.193 

Vandprøver 12.024 20.000 8.515 
 

-11.485 

Vandspild/ Vandskat 0 10.000 0 
 

-10.000 

Ledningsregistrering 30.171 15.000 4.670 
 

-10.330 

Målerudskiftning 1.688 60.000 49.430 
 

-10.570 

Reparation af værk og boringer 84.023 139.000 65.296 
 

-73.704 

Reparation af ledningsnet/IT-registrering 52.330 50.000 18.586 
 

-31.414 

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer  61.987 63.000 96.011 
 

33.011 

Elforbrug 40.198 45.000 40.661 
 

-4.339 

Vedligehold udenomsarealer 45.272 20.000 23.760 
 

3.760 

Småanskaffelser 0 0 0 
 

0 

Porto, papir og telefon 10.241 17.500 14.226 
 

-3.274 

Generalforsamling/møder 19.345 20.000 21.304 
 

1.304 

Serviceaftaler  50.729 50.000 57.347 
 

7.347 

Kontingenter 7.288 7.500 6.887 
 

-613 

Revisor 6.600 5.800 8.650 
 

2.850 

Afskrivning på ledningsnet 16.939 18.419 17.733 
 

-686 

Afskrivning på EDB 2.552 3.850 7.468 
 

3.618 

Afskrivning på værk og boringer 151.096 156.096 151.096 
 

-5.000 

Afskrivning på installation i værk 175.223 139.895 139.894 
 

-1 

Tab debitorer 3.938 0 9.221 
 

9.221 

Diverse 5.732 10.000 8.408 
 

-1.592 

Omkostninger ialt 948.807 1.012.060 854.563 
 

-157.497 

 
  

 
  

  Årets resultat 170.929 -55.754 129.458 
 

185.212 
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Balance pr. 31 december 2016 

     Aktiver Note 
 

2015 2016 

     

     Anlægsaktiver 
    

     Grund 1 
 

580.400 580.400 

Anlægsværdi, værk og boringer 1 
 

1.768.061 1.616.965 

Ledningsnet 1 
 

3.496.371 3.441.203 

Tilslutninger ledningsnet 1 
 

-4.075.135 -4.136.616 

Installation i værket (20år) 1 
 

780.301 803.002 

Installation i værket (10år) 1 
 

367.947 585.045 

EDB- system 1 
 

7.451 15.486 

     

   
2.925.397 2.905.485 

     Omsætningsaktiver 
    

     Sydbank aktionærkonto 
  

23.583 25.468 

Danske Bank 216-3837 
  

2.367.537 2.371.880 

Aktier 
  

66.540 65.760 

Tilgodehavende  
  

746 1 

Forudbetalt leje 
  

32.620 27.325 

Periodiseringer 
  

0 4.212 

Moms tilgode 
  

0 0 

     

   
2.491.026 2.494.646 

     Aktiver i alt 
  

5.416.423 5.400.132 

     Passiver 
    

     Egenkapital 
    Overført resultat 2 

 
4.037.383 4.208.312 

Kildefond 
  

367.187 367.187 

Årets resultat 
  

170.929 129.458 

     Egenkapital i alt 
  

4.575.499 4.704.956 

     

     Gæld kreditorer 
  

82.101 89.685 

Skyldig vandafgift  
  

281.684 262.767 

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag 
 

8.119 13.161 

Skyldig moms 
  

146.946 82.562 

Gældsbreve 
  

232.500 229.500 

Skyldige omkostninger 
  

89.575 17.500 

     I alt 
  

840.924 695.175 

     Passiver ialt 
  

5.416.423 5.400.132 
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Noter 

        
 

Anskaffelser Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets Afskrivninger Bogført 

Note 1 anlægsaktiver primo 2016 i året 31.12.2016 primo 2016 afskrivninger 31.12.2016 31.12.2016 

      
  

 Grund 580.400 
 

580.400 0 
 

0 580.400 

Værk og boringer 20 år 3.021.925 0 3.021.925 1.253.864 151.096 1.404.960 1.616.965 

Ledningsnet 40 år 5.703.276 88.330 5.791.606 2.206.904 143.499 2.350.403 3.441.203 

Tilslutninger ledningsnet 40 år -5.016.784 
-

187.246 -5.204.030 -941.648 -125.766 -1.067.414 -4.136.616 

Installation i værket 20 år 1.524.407 99.753 1.624.159 744.105 77.052 821.157 803.002 

Installation i værket 10 år 1.707.712 279.941 1.987.653 1.339.766 62.842 1.402.608 585.045 

EDB-system 5 år 113.550 15.501 129.051 106.097 7.468 113.565 15.486 

      
  

 Anlægsaktiver i alt 7.634.485 296.279 7.930.764 4.709.088 316.191 5.025.279 2.905.485 

        

        

        

        Note 2 
       

        Saldo pr. 01.01.16 4.208.312 
      Kildefond 367.187 
      Årets resultat 2016 129.458 
      

        Saldo pr. 31.12.16 4.704.956 
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3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk 

    
               

Forudsætninger: 2017 2018 2019 
               

Antal forbrugere 884 884 884 
               

m ³ vand 84.027 84.027 84.027 
               

Fast afgift 400 400 400 
               

Målerafgift 100 100 100 
               

Pris pr. m³ vand 5,95 5,95 5,95 
               

Byggevand 510,00 510,00 510,00 
               

Total nye tilslutninger 0 0 0 
               

    
               

Indtægter: salg af vand 499.958 499.958 499.958 
               

Fast afgift 353.600 353.600 353.600 
               

Målerafgift 88.400 88.400 88.400 
               

Byggevand 0 0 0 
               

Tilslutninger / anlægsbidrag 0 0 0 
               

    
               

I alt 941.958 941.958 941.958 
               

Omkostninger 
   

               
Køb af eksternt vand  15.000 15.000 15.000 

               
Lønninger 120.000 120.000 120.000 

               
Kurser 25.000 6.000 6.000 

               
Kørselsgodtgørelse 1.000 1.000 1.000 

               
Vandprøver 20.000 20.000 20.000 

               
Vandspild / Vandskat 10.000 10.000 10.000 

               
Ledningsregistrering 15.000 15.000 15.000 

               
Målerudskiftning 60.000 60.000 60.000 

               
Reparation af værk 40.000 40.000 40.000 

               
Rengøring værk 4.000 4.000 4.000 

               
Reparation af boringer 30.000 35.000 35.000 

               
Reparation af ledningsnet 40.000 40.000 40.000 

               
Ejendomsskat 17.000 17.000 17.000 

               
Elforbrug 45.000 45.000 45.000 

               
Afløbsbidrag 60.000 60.000 60.000 

               
Udenomsarealer 20.000 20.000 20.000 

               
Papir og kontorartikler 6.000 1.000 1.000 

               
Telefon og internet 12.000 12.000 12.000 

               
Porto og gebyrer 2.000 2.000 2.000 

               
Generalforsamling/møder 20.000 20.000 20.000 

               
Diverse Udgifter 10.000 10.000 10.000 

               
Serviceaftaler  60.000 60.000 60.000 

               
Forsikringer 8.000 8.000 8.000 

               
Kontingenter 7.500 7.500 7.500 

               
Revisor 8.500 8.500 8.500 

               
Afskrivninger værk/boringer, 5% 169.214 176.087 176.087 

               
Afskrivninger ledningsnet, 2,5% 146.040 147.290 147.290 

               
Negative afskrivninger ledn.net -130.101 -130.101 -130.101 

               
Afskrivninger i værk 20 år, 5% 83.858 83.858 83.858 

               
Afskrivninger i værk 10 år, 10% 52.355 51.003 50.150 

               
Afskrivninger EDB, 20 % 8.039 6.106 1.337 

               
I alt 985.405 971.243 965.621 

               
Årets resultat -43.447 -29.285 -23.663 
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Investeringer 2017 
   Råvandsledning boring 3+4 275.000 0 0 

Beskyttelse pumpehus (Oversvøm) 28.000 
  Stikledning Østp.100-105 + 

stophaner 100.000 0 0 

Ombygning dør til kontor + nøgler 6.000 
  Indgang bæk, Haveanlæg 25.000 
  Tilslutninger ledningsnet 0 0 0 

I alt 434.000 0 0 
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Sådan læses resultatet af vandprøven                                                     

 

Vandets udseende og lugt 

Drikkevand bør være klar, farveløst, uden bundfald og fri for afvigende lugt. Bakterier, svampe og 

andre faktorer kan påvirke vandets lugt, smag og udseende. Svampe i vandet kan bevirke, at det får 

en muggen lugt og smag. Gulfarvning kan skyldes et højt jernindhold (okker), og gulfarvning 

kombineret med dårlig smag tyder ofte på et højt indhold af organisk stof og et lavt iltindhold.  

Kimtal ved 22° C 

Er det udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan vokse ved denne temperatur, og som lever af 

organisk stof. Disse bakterier findes ikke i uberørt grundvand. En forhøjet værdi af kimtal ved 22° 

C tyder på, at bakterierne tilføres fra brøndens omgivelser eller formerer sig ved hjælp af vandets 

næringsindhold. En forhøjet værdi er ofte uden betydning for sundheden.  

Kimtal ved 37° C 

De bakterier, der kan vokse ved legenstemperaturen, kan også vokse i mennesker og 

væresygdomsfremkaldende. De bestemmes ligesom Kimtal 22° ved dyrkning i petriskåle, der 

henstilles ved 37°C i 48 timer. Kvalitetskravene er strengere: 

 

Coliforme bakterier 

Coliforme bakterier forekommer ikke i uberørt grundvand, men de lever og formerer sig i 

overfladevand, i jord og på planter. Coliforme bakterier i brøndvandet tyder derfor på, at f.eks. 

overfladevand trænger ind gennem utætheder i brøndvæg eller dæksel, og vandet kan derfor være 

sundhedsfarligt. Men det kan også være uskadeligt. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i 

drikkevand.  

 

Escherichia coli (E. coli) 

E. coli lever normalt i menneskers og varmblodede dyrs tarmkanal. Påvisning af disse bakterier i 

drikkevandet er ensbetydende med, at kloakvand, ajle eller lignende trænger ind i brønden. 

Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. 

Salmonella eller Campylobacter i vandet. Det betragtes derfor som sundhedsfarligt og bør ikke 

drikkes eller anvendes til madlavning uden at være kogt. E. coli må ikke kunne påvises i 

drikkevand. 
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     Vandprøve udtaget på vandværk, December 2016 
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Vandspild 

Vi har stadig en del vandspild, 

dvs. vand som forsvinder ud af 

ledningsnettet uden at komme 

forbrugerne til gode. Hvis nogen 

observerer vand som kommer op 

af jorden eller våde pletter på 

jorden som aldrig rigtig tørrer 

væk, er I velkomne til at 

kontakte vandværket. Vi vil 

herefter undersøge om der kan 

være tale om en lækage på 

ledningsnettet.  

På forhånd tak…:-) 
 

 

 

 

 

 

Kontakt formanden på 

30483450 eller 

vand@fraugde.dk 
 

Fraugde - Over Holluf  

Vandværk 

Dit vand… 

 

mailto:vand@fraugde.dk

