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Ad. 1:  Meddelelser fra formanden 

Den udsatte ordinære generalforsamling afholdes den 23. oktober 2021. 

 Bestyrelsesformand Søren Møller, Tirstrup Vandværk, har anmodet om et møde angående 

mulighed for køb af vand til fortynding af Tirstrup Vandværks forurenede vand. 

Mødet er accepteret og vil blive afholdt med deltagelse af Claus Petersen og Harald 

Asschenfeldt fra Øksenmølle-Fuglslev Vandværk. 

Revideret takstblad vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Som forberedelse til næste ordinære generalforsamling arbejdes der på at finde nye emner til 

bestyrelsen. 

Medlemmer af vandværket opfordres til at stille op. 

Ad. 2 Driftsrapport fra vandværket 

Vandværket har afslået at indlægge vand på adressen Ebeltoftvej 20, hvorfor ejeren har 

ansøgt Syddjurs Kommune om tilladelse til at etablere egen boring. 

Syddjurs Kommune har i den anledning fremsendt ansøgningen i høring hos Øksenmølle-

Fuglslev Vandværk. Foreningen har ikke indgivet nogen indsigelse mod ansøgningen. 

Vandprøver af de nye installationer ved Ebeltoftvej har været positive, hvorfor de nye 

installationer samt forsyningsledningen til Boring 3 er idriftsat, således at al vand til 

forsyningsområdet kommer fra Ebeltoftvej via filter. 

Vandprøver viser som forventet at vandkvaliteten forbedres, da det nye filter bliver mere 

effektivt over tid. 

Det har vist sig at eksisterende pumpe i Boring 3 ikke svarer til pumperne på Ebeltoftvej i 

forhold til ydelse/tryk. 

Der er derfor bestilt ny pumpe til Boring 3. 

Udpumpningen i juli måned var ekstraordinært høj. Der blev udpumpet 5.176 m³, hvilket svare 

til 167 m³ i døgnet. Vandværket havde ikke problemer med at levere dette omfang. 
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Ad. 3 Status for igangværende arbejder 

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

- Murerarbejdet vil blive færdiggjort umiddelbart efter ferieperioden. 

- Der skal ske en mindre reparation af hegnet ved Ebeltoftvej, da et træ var væltet ned over 

dette. 

Ad. 4 Økonomisk status  

 Anette gennemgik regnskaberne. 

 Vi har fortsat en sund økonomi og har pengene til at betale kommende afgifter, eventuelle 

havarier. samt eventuelle ledningsudskiftninger, der måtte komme i løbet af året. 

Ad. 5 Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 16. oktober 2021 kl. 10 

Ad. 6  Eventuelt 

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

samt tanken under bygningen, udfases. Betontanken på 60 m³ er fra 60’erne og 

forfatningen er ukendt. Det aftales at der indhentes et tilbud på for eksempel en tank på 

125 m³, der placeres på Ebeltoftvej. Herved ville alle installationer med tilhørende 

vandbehandling findes på Ebeltoftvej. 

 

 

 


