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Referat: 

Ad punkt 1:  Meddelelser fra formanden  

Bestyrelsen har i tiden siden sidste bestyrelsesmøde arbejdet med en del store 
sager som alle er til behandling på dette møde. 

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværket 

Almindelig orientering: 

Efter et interessant besøg på Balle Vandværk har bestyrelsen indhentet tilbud på 
samme type hegn (PIT sikringshegn) til vandværket på Ebeltoftvej. For god 
ordens skyld bliver der indhentet et alternativt tilbud. Renovering af hegn er på 
investeringsplanen for 2019 og vil bliver igangsat i det nye år. 

Der er den 16.11. 2018 udsendt Analyserapport fra Eurofins. DVN skriver i deres 
analyseovervågning Normal kontrol + org. Mikroforurening udtaget d. 2/11. Ingen 
bemærkninger. Analysen er lagt på mitdrikkevand.dk 

Torben Tandrup har den 28. og 29. november 2018 gennemført DVN’s 
hygiejnekursus. Kurset blev afholdt i Skørping. 

 



Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder: 

a. Ledningsrenovering på Egernvej/Pilevej 
De gamle hvide PVC-rør er nu udskiftet med nye PE-rør som er væsentlig mere 
robuste og derfor holder længere. 
Næste fase af arbejdet forventes igangsat i jan. – feb. 2019 hvor nye PE-rør vil 
blive etableret på strækningen Egernvej 37 til Øksenmøllevej. Samtidig 
nedlægges brandhanen ud for Egernvej 23. Endelig vil der blive etableret nye 
stikledninger til ejendommene Pilevej nr. 37 og 39. 

Flere ejere har udtrykt utilfredshed med, at der lukkes for vandet uden nogen 
form for varsel i forbindelse med renovering af ledningsnettet. Der kunne f.eks. 
adviseres via Facebook, via hjemmesiden eller SMS. 

Bestyrelsen har besluttet at der fremover – såfremt det er muligt - vil der blive 
adviseret enten via Sms’er eller via en ”seddel” i postkassen hos de berørte 
husstande. 

 
b. Vedrørende tilføjelse til Fællesregulativet er der den 31.11. 2018 modtaget 

følgende svar fra Syddjurs Kommune: 

Til Øksenmølle-Fuglslev vandværk 

Vi har modtaget jeres mail, hvori I anmoder om at få foretaget en 
ændring af fællesregulativet. 

Til orientering kan oplyses, at en evt. ændring af fællesregulativet 
kræver, at alle de almene vandværker, der er omfattet af regulativet 
i fællesskab indsender et ændringsforslag til godkendelse jf. § 55 
stk. 2 i vandforsyningsloven.  

Alternativt kan Øksenmølle-Fuglslev Vandværk anmode om at 
udtræde af fællesregulativet og samtidig fremsende et forslag til et 
nyt regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk til godkendelse ved 
Syddjurs Kommune. 

Kommunens svar vil blive gjort til genstand for drøftelse på den kommende 
generalforsamling 11. maj 2019 kl. 10:00 i Birkehuset. 
 
 
 

c. Krav om kryptering af e-mails: 
 
Fra 1. januar 2019 kræver datatilsynet, at både offentlige og private aktører skal 
kryptere e-mails, der indeholder fortrolige og følsomme personoplysninger. 
Kravet gælder for alle vandværker uanset størrelse. 

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en 
bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen 
kombineres med andre oplysninger. 



Danske vandværker anbefaler, at vi fremover - som standard - krypterer alle 
interne og udgående e-mails. 

DVN er ved at lægge sidste hånd på en ”sikker-mail-løsning”. Bestyrelsen 
besluttede derfor at afvente denne løsning. 

    

Ad punkt 5: Økonomisk status 

Efter flere forsøg på at indberette takstblad for 2019 meddelte kommunen, at 
tallene ikke uden videre kunne godkende. Vi afventer kommunens drøftelse og 
afgørelse.  

Efter mere end 10 måneders ventetid afventer vi stadig at vores ejendomme 
flyttes fra I/S til A.m.b.a. så vi kan lukke det gamle CVR nr. Sagen ligger hos 
advokaten som igen er blevet rykket. 

Professionelle skyldnere: 

Vandværket har ikke mange skyldnere, til gængæld hører dem vi har til den mere 
professionelle del af slagsen og nogle oppebærer 5 års gæld til både vandværk og 
grundejerforening. At inddrive gæld hos disse debitorer er tidskrævende både hos 
Microwa og i bestyrelsen, desuden medfører det mange andre omkostninger i 
form af udgifter til advokat, fogedgebyr til staten, udfærdigelse af betalingspåkrav 
og så videre.  

Vi mangler et probat middel som kan gøre indtryk på disse professionelle 
skyldnere.  

Bestyrelsen arbejder på et helt nyt og skrappere rykkerforløb som blandt andet 
betyder registrering i RKI for ejere som ikke har nogen ambitioner om at betale 
for de tjenester som vandværket leverer. 

 

 

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. februar kl. 10:00 hos enten Kasserer eller 
Næstformanden  

 

Ad punkt 7: Eventuelt 

 Ingen bemærkninger 


