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

Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2019 

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

Deichmann og Harald Asschenfeldt. Desuden deltog vandværksbestyrer Claus Petersen. 

Fraværende var: Lars Møller Madsen. 
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Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden 

På forventet efterbevilling fra bestyrelsens medlemmer, har formanden anmodet 

vandværksbestyrer Claus Petersen om fremover at deltage i bestyrelsesmøderne, 

således at medlemmerne opnår førstehåndsinformation i alle spørgsmål 

vedrørende vandværkets drift. 

Kommunen har bedt os - sammen med Tirstrup Vandværk - at bidrage ved 

undersøgelsen af en gammel statslig boring ved Gråskegårde. Det har vi gjort, til 

en pris af kr. 1.500. Der foreligger endnu ikke resultat af analysen. 

Den nye hjemmeside har været tilgængelig i knap to måneder. Der arbejdes 

stadig på at få færdiggjort de sidste detaljer.  

Vandværkerne i den centrale del af Syddjurs Kommune modtog i begyndelsen af 

juni måned en mødeinvitation fra Tonny Sædam Frandsen, direktør i Djurs Vand. 

Kort fortalt havde mødet til formål at skabe interessere om etablering af et fælles 

produktionsvandværk. Projektet har fået titlen Kalø Vand.  

Udover vandværkerne i strukturgruppe Rønde deltog også Feldballe Vandværk 

(ressourceområde Ebeltoft/Mols), samt Ebdrup Vandværk og Kolind Vandværk, 

der er beliggende i struktur- og ressourcegruppe Tirstrup/Balle, hvor Øksenmølle-

Fuglslev Vandværk hører til.  

På mødet den 20. juni præsenterede ingeniørfirmaet NIRAS to mulige løsninger. 

Et ny stort vandværk beliggende i trekanten Følle – Ommestrup – Bale. Eller en 

direkte tilslutning til Vandsams vandværk i Auning.  

Efter mødet meddelte Rønde Vandværk, at de ikke længere ønsker at deltage i 

Kalø Vand - projektet, men i stedet vil etablere et nyt stort vandværk i 



samarbejde med Hornslet Vandværk. Øksenmølle-Fuglslev Vandværk var ikke 

repræsenteret på mødet. 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværk:  

Arbejdet med det nye hegn omkring vandværket på Ebeltoftvejen er afsluttet.  

Der er etableret nedsivningsanlæg (faskine) til spildevand ved siden af 

vandværket i stedet for det rør som var ført ind på naboens grund. 

Der er foretaget eftersyn på filteranlæg og kompressorer. 

Der er tilkommet to nye forbrugere, en på Skovduevej og en på Mågevej. 

En forbruger i Fuglslev har under jordarbejder fået gravet sin vandledningen over. 

Forsyning er blevet reetableret, 

Der er foretaget stubfræsning ved Pumpehuset 

Der mangler nogle detaljer på tegningen af ledningsnettet. Firmaet Thvilum 

kontaktes for at få de sidste ting på plads. 

Den eksisterende vandledning til Tirstrup Vandværk er blevet renpumpet, dog er 

kimtallene stadig i den høje ende, vi fortsætter udskylningen og foretager flere 

test.  

Der etableres telefon således at der fremover vil være et fast telefonnummer til 

vandværket.  

Den utætte gavldør på Pumpehuset udskiftes. 

En gennemgang af vandværket har afsløret, at filteranlægget er 

underdimensioneret. Anlægget har en kapacitet på 5 m3/h. I 

spidsbelastningsperioder er der observeret en gennemstrømning på godt 12 m3/h. 

Eller sagt på en anden måde, anlægget kan kun håndtere knap halvdelen af den 

vandmængde der i sommerperioden passerer igennem filteret.  

Der er desværre den krølle på historien, at et større filteranlæg kræver mere 

plads og derfor er en mindre udbygning af vandværket nødvendig 

Der indhentes tilbud på udvidelse af filteranlægget samt tilbygning til 

vandværket. En samlet løsning vil blive forelagt næste års generalforsamling i maj 

måned 2020. 

Både den nuværende og fremtidige drift af vandværket var genstand for en 

længere drøftelse.  



Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder: 

Udkast til nyt regulativ blev godkendt og sendes nu til Syddjurs Kommune for 

godkendelse. 

Udkast til persondatapolitik for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. blev 

godkendt og offentliggøres på hjemmesiden. 

Udkast til nødforsyningsaftale med Tirstrup Vandværk blev godkendt. 

Bestyrelsen deltager i møde med Syddjurs Kommune, onsdag den 18. september 

2019, kl. 10.30 på Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Emnet er boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO).   

Bestyrelsen godkendte indkøb af PC m.v. til fjernaflæsning af elektroniske 

vandmålere. 

En ejer har meddelt at vandet i denne sommer smagte anderledes end det plejer 

at gøre. En anden forbruger mente at vandtrykket pludselig var blevet for lavt. 

Bestyrelsen har ikke kunnet få verificeret ovenstående og foretager sig derfor ikke 

yderligere i sagerne.    

Ad punkt 5: Økonomisk status 

Regnskabet pr. 30.06. viser et tilfredsstillende resultat, der svarer til budgettet, 

men på grund af investeringerne i nye vandledninger, nyt sikkerhedshegn 

omkring vandværket på Ebeltoftvej, er resultatet mindre end i 2018.                                 

På grund af disse investeringer og investeringerne der er budgetteret for 2020, 

har vi fra Syddjurs Kommune fået krav om at hæve det faste bidrag til 

vandværket med kr. 150,- fra næste år. 

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. oktober. 

Ad punkt 7: Eventuelt 

 Ingen emner til behandling  

  


