
Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a. 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. oktober 2019 

Til stede var: Charlotte Aaen, Kirsten Giversen, Doris Petersen, Flemming Jensen, Lars 

Mølgaard Madsen og Harald Asschenfeldt. Desuden deltog vandværksbestyrer Claus Petersen. 

Fraværende var: 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

3. Driftsrapport fra vandværket 

4. Status for igangværende arbejder 

5. Økonomisk status  

6. Fastsættelse af næste møde  

7. Eventuelt  

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden 

Nytårskur for bestyrelsen afholdes lørdag den 1. februar 2020 

Generalforsamling 2020 afholdes den 23. maj kl.10:00 i Birkehuset 

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, Bestyrelsens Forretningsorden 

rettes og fremlægges til godkendelse på førstkommende møde 

Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværk  

Status ved Claus Petersen: 

Den gennemsnitlige udpumpede vandmængde var i september 50 m3 for 

vandværkets vedkommende og 37 m3 i Pumpehuset 

De seneste vandprøver, fra 18. sept. 2019, er okay og kan ses på hjemmesiden 

Efterårets udgave af EgernPosten er fremsendt uden aflæsningskort, derfor beder 

vi Microwa om at fremsende disse via e-mail/snail-mail. Samtidig undersøges om 

fremtidige selvaflæsninger kan indrapporteres via NEM-ID  

Der er i området 134 ubebyggede grunde med analoge vandmålere. 54 af disse 

har aldrig aflæst vandforbruget 

Noget tyder på, at der måske er grunde, som er blevet bebygget inden for det 

seneste år, ikke har meddelt dette til vandforsyningen og derfor stadig har 

analoge afregningsmålere i stedet for elektroniske. Det er derfor vigtigt at give 



vandværket besked, så målerne kan blive udskiftet også af hensyn til fremtidig 

aflæsning. 

Det er konstateret at enkelte analoge vandmålere (på ubebyggede grunde) har 

målernumre der ikke svarer til det der er registreret hos Microwa. Dette skal 

undersøges og afhjælpes  

Den eksisterende løsning til aflæsning af vandmålere, som er leveret af Kamstrup, 

skal bringes i operationel stand. Samtidig undersøges hvordan elektroniske 

aflæsningsmålere registreres hos Kamstrup 

Planlægning af udvidelse af filteranlægget samt ombygning af vandværket på 

Ebeltoftvej fortsætter. En samlet løsning vil blive forelagt generalforsamlingen i 

maj måned 2020. 

  

Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder: 

Hvad angår det nye regulativ, foreslår jurist Kamilla Falck fra Danske Vandværker 

at vi bruger standardregulativet som det er, uden ændringer af nogen art. Vi skal 

– som hun siger - bare læse det rigtigt. 

Bestyrelsen godkendte forslag til ”Bestyrelsens fortolkning af nyt regulativ” og 

fremsender nyt Regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk til godkendelse hos 

Syddjurs Kommune 

 

Det nye regulativ er standardregulativet fra Danske Vandværker 

Der er monteret nye gavldøre i Pumpehuset  

Der blev afholdt BNBO-møde med Syddjurs Kommune og involverede lodsejere 

den 18. september 2019 

  

Ad punkt 5: Økonomisk status 

Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat. Der har dog været større udgifter 

end forventet til inddrivelse ubetalte opkrævninger, hvilket betyder at eventuelle 

skyldnere for fremtiden vil blive fulgt meget tæt  

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29. februar 2020 hos sekretæren  

Ad punkt 7: Eventuelt 

 Ingen emner til behandling  


