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

Referat af bestyrelsesmøde den 28. november 2020 

Til stede var: Charlotte Aaen, Anette Bak Pedersen, og Lars Mølgaard Madsen, Henrik 

Deichmann, Doris Petersen, Claus Petersen, Anette Olesen, Michael Andersen og Harald 

Asschenfeldt 

Der var afbud fra:  

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden  

2. Driftsrapport fra vandværket 

3. Status for igangværende arbejder: 

4. Økonomisk status  

5. Fastsættelse af næste møde  

6. Eventuelt  

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden 

Medierne var før generalforsamlingen fulde af historier om Miljøstyrelsen, som 

ikke har implementeret EU’s drikkevandsdirektiv godt nok i dansk lovgivning. Det 

betyder, at der siden 2013 er givet forkerte dispensationer til vandværker for 

overskridelser af kravværdier for pesticider. 

 

Hos Miljøstyrelsen siger man, at vandværkerne fremover kun kan få dispensation 

for bestemte stoffer, hvis man finder rester af pesticider i vandet. Heldigvis har vi 

en god vandkvalitet, hvilket også fremgår af hjemmesiden. 

 

Ad punkt 2: Driftsrapport fra vandværk  

Status ved Claus Petersen: 

Der er tilkommet nye forbrugere på Sivsangervej. 

Sæsonen for årsaflæsninger er på trapperne. Systemet READy for Kamstrup er 

blevet opdateret flere gang i løbet af året og er klar til opgaven. Måleraflæsningen 

finder sted den 4. januar 2021.  

Det blev aftalt at der – via Microwa - sendes aflæsningskort til de forbrugere der 

har analoge vandmålere.     

Ad punkt 3: Status for igangværende arbejder 

Ved Claus Petersen: 

 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en udvidelse af vandværkets 

filteranlæg - og en omlægning af rørføringen fra boring-3 så råvandet føres til 

behandling på vandværket, før det sendes til pumpehuset. Beløbet på godt kr. 

625.000, - er opsparet over en årrække. Der afventes ordrebekræftelser så 

arbejderne kan igangsættes. 

 

Beredskabsplanen skal opdateres så den afspejler bestyrelsens sammensætning 

og skal sendes til Syddjurs kommune 



Ad punkt 4: Økonomisk status 

 Ved Anette Bak Pedersen: 

Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat. 

 

Eventuelle ændringer til årsopgørelserne skal være Microwa i hænde inden årets 

udgang. 

  

Ad punkt 6: Fastsættelse af kommende møder 

 De kommende måneders bestyrelsesmøder blev aftalt således: 

Lørdag den 30. januar 2021,  

Lørdag den 6. marts 2021 og  

Lørdag den 24. april 2021. 

 

Dato for ordinær generalforsamling er foreløbig aftalt til lørdag den 15. maj 2021 

  

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos i Birkehuset 

Ad punkt 7: Eventuelt 

 


