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REFERAT 

 

1.      Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Erling Thygesen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var 24 
fremmødte, heraf stemmeberettigede 22 til den ordinære generalforsamling. 

 

2. Beretning om det forløbne år. 

Beretning af formand Jørgen Brøgger 
Beretning for året 2015 
I året 2015 er oppumpet ca. 72.000 m3. Det samme som i 2014. 
Der er kommet en ny forbruger i Åvangen og vi er nu 293 forbrugere på vandværket. 
Året startede med at få det nye pumpehus bygget færdig med tag, vindue og dør for 
derefter at gøre det klar indvendigt til el, montering af pumper, rørføring fra filteranlæg i 
gammel pumpehus og rørføring fra trykpumper ud til forbrugerne. 
Der er blevet lagt flydende vinyl på gulvet, som derved er nemt at gøre rent. 
Pumpehuset blev ændret i størrelse for at give en bedre mulighed for indretning. 
Pga ændringen skulle der indhentes nye tilladelser hos kommunen. 
Området uden om tanken og pumpehuset er blevet udlagt med muld og tilsået med græs. 
Der er opsat nyt hegn, idet det gamle viste sig at være i for dårlig stand til at kunne 
anvendes igen. 
Vi fik tilladelse fra Syddjurs kommune til at udlede vand fra det nye tankanlæg til en 
vejbrønd på Søndervang. Der blev pumpet nogle tankfuld vand igennem den vej for at 
rengøre anlægget. Tankene blev også rengjort og desinficeret, men det løste ikke 
problemet, vandet overholdt ikke kravene for drikkevand. 
Kommunen gav herefter tilladelse til montering af UV-anlæg. Da det var monteret og efter 
nye vandprøver, kunne vandet så sendes ud til forbrugerne, så vi undgik så meget 
vandspild. Der skulle udtages vandprøver hver uge for at sikre at vandet var ok. 
Det gik ikke så hurtigt med at få rent vand i tankene som vi regnede med. Der gik lidt tid 
førend vi var fri for kim i vandet. 
Nu mangler vi bare at få den gamle tank fjernet og få malet på vandværket så alt ser pænt 
ud. 
Har fået et godt og velfungerende vandværk 
Den gamle vandindvindingstilladelse på 90.000 m3 er udløbet og kommunen har givet os 
en ny tilladelse og hævet denne til 135.000 m3, idet kommunen forventer at Balle 
Vandværk skal forsyne Ny Balle vandværk og Rosmus vandværk samt evt. en forbindelse 
til Glatved vandværk. Den nye vandindvindingstilladelse er gældende i 30 år. 
I vandforsyningsplanen – der er en overordnet plan for vandforsyningerne i Syddjurs 
kommune – er Balle Vandværk hovedvandværk i området. Balle Vandværk har dog ingen 
specielle ønsker om at overtage de andre vandværker i området, men være behjælpelig 
hvis der opstår problemer i det enkelte vandværk.  
Det er vigtigt at vide for vandværket – hvad skal vi regne med, hvor skal vi forsyne og hvilke 
ledninger skal nedgraves. Hvordan tolkes det ved kommunen. 
Det er meget vigtigt at vide hvad kommunen forventer af vandværket af hensyn til 
dimensionering af ledningsnettet. Det er en kommunal opgave at afgøre hvordan det 
fremadrettet bliver 
Der har været en henvendelse fra Ny Balle Vandværk i maj 2015 om at blive tilsluttet Balle 
Vandværk. Ny Balle Vandværk havde det ikke længere godt økonomisk pga reparation af 
en gammel utæt hovedledning. 



Der blev udregnet et prisoverslag så de kunne komme med i Balle Vandværk, og 
bestyrelsen fra Ny Balle Vandværk blev inviteret ned på Balle Vandværk og fik en 
orientering, som de så kunne forelægge for deres forbrugere. Takstbladet for Balle 
Vandværk er udleveret til Ny Balle Vandværk. Formanden for Ny Balle Vandværk meldte 
tilbage den 25. januar 2016 at Djurs Vand havde overtaget vandværket. 
Sagen ligger nu hos Syddjurs kommune og afventer en afgørelse. 
Der har også været en henvendelse fra Norddjurs kommune om en nødforbindelse fra Balle 
Vandværk til Glatved Vandværk. Bestyrelsen fra Glatved Vandværk blev inviteret ned på 
Balle Vandværk for bl.a. at se det nye anlæg samt for at få forelagt prisoverslaget på 
nødforbindelsen. 
Problemet med Glatved Vandværk er at de ikke kan forsyne Balle Vandværk men Balle 
Vandværk kan godt forsyne Glatved Vandværk og dermed kan det ikke være en 
nødforbindelse, idet forsyning skal kunne gå begge veje. 
Kommunen har spurgt om Balle vandværk kunne udregne forslag og pris på en 
vandforsyning til 5 ejendomme på Fiskegårdevej. Forslag og pris er afleveret til kommunen 
den 8. februar 2016.  
Der har været afbrudt for vandet 2 gange pga skiftning af rør og ventiler i det gamle 
pumpehus. Det blev gjort om aftenen for ikke at genere alt for mange forbrugere. 
UV-anlægget er afmonteret den 9. februar 2016 efter aftale med Syddjurs kommune, idet 
vandprøverne opfylder kravene for drikkevand. De nye tanke er dermed taget i brug.   
Vandet fra Balle Vandværk er en rigtig god kvalitet og der er rigeligt af det. 
Vi planlægger et åbent hus arrangement i foråret 2017, hvor man kan komme og se og 
høre lidt om hvad der er sket på vandværket de sidste par år. 
Tak til alle for et godt samarbejde. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse. 

Revisor Gorm Clausen fremlagde regnskabet.  
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

4. Budget for 2016 fremlægges 

Revisor Gorm Clausen fremlagde budgettallene for 2016. 
Budgettet for 2016 blev herefter godkendt. 
 

5. Takstblad 2016 til orientering 

Nye takster, der blev godkendt på generalforsamlingen den 20-2-2015.  
 

6. Behandling af indkomne forslag  

Ingen forslag 
 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 Valg til bestyrelsen, på valg er: 

 Jørgen Brøgger (modtager genvalg) 

 Svend Erik Klemmensen (modtager genvalg) 

 Begge blev genvalgt  

  

 Valg af suppleant for 2 år, på valg er: 

 Finn Pløger (modtager genvalg) 

 Genvalgt 

  

8.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

 Valg af revisor, på valg er: 

 Ebbe Christensen (modtager genvalg) 

 Genvalgt 



  
 

9. Eventuelt 

Der var en forespørgsel om udskiftning af vandure og det blev bekræftet at der skulle 
udskiftes i 2016. 

 Næste generalforsamling afholdes fredag den 24-2-2017 
  

  

Generalforsamlingen afsluttedes hermed 
 
 
 
 
   Balle den 26.02.2016 
 

                                 
                                 
 
    
 
 
 
 
 


