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Ad. 1:  Meddelelser fra formanden 

 Vi skal afholde ekstraordinær generalforsamling inden næste ordinære generalforsamling. 

  På grund af eksisterende forsamlingsforbud og den manglende udsigt til at kunne afholde 

disse forsamlinger inden for overskuelig fremtid nævner formanden muligheden for at afholde 

digitale generalforsamlinger. 

 Denne mulighed er opstået, da en bekendtgørelse, der trådte i kraft 01. januar 2021, tillader 

afholdelse af digitale generalforsamling på trods af at dette ikke er i overensstemmelse med 

Øksenmølle-Fuglslev Vandværks vedtægter. 

 En enig bestyrelse beslutter, at man ikke vil tage denne mulighed i brug, men afvente at 

restriktioner i forbindelse med Corona lempes i en grad, så det bliver tilladt, at afholde fysiske 

generalforsamlinger. Dette forventes at kunne ske september 2021. 

 Bestyrelsen vedtager at denne beslutning lægges på hjemmesiden og Charlotte laver et link til 

Facebook. Herudover vil vi bede Microwa sende informationen til de medlemmer vi har 

SMS/Mail oplysninger på. 

Ad. 2 Driftsrapport fra vandværket 

 Claus fortæller, at vi udpumpede ca. 30.000 m³ i 2020. Stigningen skyldes at flere personer 

har opholdt sig i området på grund af Corona. 

 Syddjurs Kommune har været på kontrolbesøg i forbindelse med at vores vandindvindings-

tilladelse på 35.000 m³/år var udløbet. Besøget foregik 3. marts 2021. 

 Besøget gik rigtig godt, hvilket, som formanden sagde, for en stor del skyldes det arbejde 

Claus udfører. Resultatet af besøget bliver, at vi vil modtage en ny vandindvindingstilladelse. 

Denne forventes at yde på ca. 50.000 m³/år. 

 Der er foretaget kontrolmåling af vandprøver fra Boring 3 samt fra ledningsnettet ved en 

forbruger. 

 Disse målinger gav ikke anledning til kommentarer. 
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Ad. 3 Status for igangværende arbejder 

 Claus gennemgik status for arbejderne i og på bygningen ved Ebeltoftvejen. 

- Der har været nogle udfordringer i forbindelse med leverancer, der kunne modsvare 

eksisterende materialer. Disse udfordringer er løst og der er fin fremdrift. 

- Der er etableret bedre belysning i bygningen. I forbindelse med dette er også etablere 

udvendig belysning med bevægelsessensor. 

- Adgangsdør er udskiftet med ny dør med fløj, således at de nye tanke kan komme ind i 

bygningen. 

- Tanke ligger klar hos leverandøren og er malet i samme farve som eksisterende. 

Arbejder omkring levering og montering af tanke forventes at starte uge 10. 

 I forbindelse med nedgravning af ny rørledning (ca. 200 m), har Claus aftalt føringsvej med de 

involverede grundejere, og aftale om erstatning er under udarbejdelse. 

 Ny rørledning vil blive dokumenteret ved hjælp ag GPS opmåling. 

 Eksisterende rørledning vil blive registreret ud fra de punkter hvor der graves ned tilden. 

I uge 10 afholder Claus møde med de entreprenører, der er involveret i disse arbejder. 

Ad. 4 Økonomisk status  

 Anette har fremsendt balanceregnskab for 2020, og kunne fortælle, at vi lige nu, hvor ikke alle 

indbetalinger er gået ind, har ca. 1,33 mil. kr. i kassen. 

 Det vil sige, at vi har en sund økonomi og har pengene til at betale udgifterne i forbindelse 

med bygningsarbejder ved Ebeltoftvej samt eventuelle ledningsudskiftninger, der måtte 

komme i løbet af året. 

 Ud over dette kunne Anette fortælle at restancelisten er nedbragt til et minimum. 

Ad. 5 Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 24. april kl. 10:00 

Ad. 6  Eventuelt 

- Claus har aftalt at eksisterende aftale om plæneklipning fortsætter. 

- Bestyrelsen vil arbejde frem mod at installationer i pumpehuset på Øksenmøllevej, samt 

tanken under bygningen, udfases. Herefter vil al vandbehandling og udpumpning ske fra 

pumpehuset ved Ebeltoftvejen.   

- Der er enighed om, at dette første bestyrelsesmøde afholdt via Teams, har været effektivt 

og en positiv oplevelse. 

  

 

 

 


