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

Referat af bestyrelsesmøde den 29. februar 2020 

Til stede var: Harald Asschenfeldt, Charlotte Aaen, Kirsten Giversen, Doris Petersen, Claus 

Petersen, Henrik Deichmann, Anni Hamann Kjær og Lars Mølgaard Madsen. 

Der var afbud fra: Flemming Jensen 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Driftsrapport fra vandværket 

4. Status for igangværende arbejder: 

5. Økonomisk status  

6. Fastsættelse af næste møde  

7. Eventuelt  

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden 

Miljøstyrelsen har i den største undersøgelse af det danske grundvand nogensinde 

fundet rester af pesticider. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men i 

boringer til grundvandsovervågningen.  

Vi følger de videre undersøgelser med stor opmærksomhed. 

 

Syddjurs kommune har fremsendt orientering om lovkrav til information til 

vandværkernes forbrugere. Dermed er det obligatorisk for et vandværk at have 

en hjemmeside. Skrivelse fra Syddjurs blev gennemgået. 

Vores hjemmeside lever op til de fleste krav, og bestyrelsen vil i den kommende 

periode sørge for, at de sidste ting bliver opdateret, så vi lever op til gældende 

krav. Tovholder på dette er Formanden. 

 

Arbejdsopgaver i forbindelse med generalforsamling 2020 blev fordelt. 

 

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Giversen og Flemming Jensen, samt 

suppleanterne Anni Hamann Kjær og Henrik Deichmann. 

Kirsten Giversen, Anni Hamann Kjær og Henrik Deichmann er villige til genvalg. 

Det vides ikke om Flemming Jensen er villig til genvalg, dette skal der findes ud af 

inden næste møde. 

 

Revisor Doris Petersen er ligeledes på valg. Er villig til genvalg? 

 

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen i Øksenmølle–Fuglslev Vandværk 

A.m.b.a. blev fremlagt til godkendelse og underskrift. 



Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværk  

Status ved Claus Petersen: 

Der er grundet dårlig lugt installeret ny affugter i Pumpehuset. 

Der er installeret nyt forbedret rørsystem og hoved måler ligeledes i Pumpehuset. 

Almindelig udvendigt vedligeholdelse af Pumpehuset i form af maling samt 

udskiftning af vindskeder er tiltrænge. Der indhentes tilbud.  

Der indhentes ligeledes tilbud alm. vedligehold bygning på Ebeltoftvej. 

Der blev drøftet nyt filteranlæg og ny kompressor på Ebeltoftvej. Evt. anskaffelse 

afventer resultat af seneste vandprøve. 

Planlægning af udvidelse af filteranlægget samt ombygning af vandværket på 

Ebeltoftvej fortsætter. En samlet løsning vil blive forelagt generalforsamlingen i 

maj måned 2020. 

Vedr. fund af Chloridazon i boring 3, som stadig ligger under grænseværdien, er 

der behov for at undersøge om niveauet er stabilt eller om tallet er stigende.  

Det er derfor blevet besluttet, at der skal tages ekstra prøver af boring 3. Der 

indhentes tilbud på nyt nøglesystem. 

  

Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder: 

Der er ingen igangværende arbejde. 

Ad punkt 5: Økonomisk status 

Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat.  

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. april 2020 ved Anni Hamann Kjær. 

Ad punkt 7: Eventuelt 

Anni Hamann Kjær fremførte en henvendelse fra beboeren på Mågevej 10, som 

mener at forsyningsledningen til naboen går tværs over hendes grund. Det er i 

øvrigt tilfældet flere steder i området. 

Claus ville undersøge sagen. 

  


