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Referat fra 22. ordinære generalforsamling onsdag d. 17. april 2019 kl. 19.00 på
Café på Toppen, Dyrhøjgaardsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde.

Formanden bød velkommen til de 35 fremmødte personer (24 stemmeberettige) incl.
bestyrelsen. Herefter gik man over til afvikling af generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent:
Som dirigent blev Gunnar Henriksen valgt. Han takkede for valget og efter konstatering
af lovlig indvarsling jvf. § 8, C, som siger indkaldelse med mindst 21 dages varsel ved
skriftlig meddelelse, gik man over til dagsordenens punkt 2, bestyrelsens beretning, der
blev forelagt af formanden.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt ved formand Søren Peter Poulsen.
Bestyrelsens beretning til generalforsamling onsdag d. 17. april 2019.
I det seneste år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Vandværket havde ved årsafslutningen 717 forbrugere. Der er udpumpet 39.684 m³,
en forøgelse på 17,1% i forhold til året før. Det beregnede vandspild har været på
7,4% mod 7,2% i 2017. Vi er ved at undersøge, om der er utætheder i ledningsnettet.
694 forbrugere i sommerhuse har brugt 24.023 m³ (i 2017 20.962 m³), og 2
forbrugere med husdyrhold har brugt 8.957 m³ (i 2017 7.592 m³).
Vi har løbende overvågning af den udpumpede vandmængde. Vi kan i perioder se, at
natforbruget er større end normalt. Derfor har vi i 2018 etableret et radio-link anlæg til
opsamling af målerdata, hvilket kan give besked om evt. læk eller brud i
vandmålerne. Der er endvidere etableret en sektionsmålerbrønd, så det er muligt at
sammenligne vandforbruget i et delområde med forbrugernes vandmålere og derved
beregne vandspild.
Alligevel skal vi alle holde øje med vores vandspild, så hvis I, som færdes i området,
ser noget vand løbe på jorden, som kan tænkes at komme fra vandledninger, må I
meget gerne kontakte et medlem af bestyrelsen, hvorefter vi vil undersøge, om der er
en utæthed fra vandledningen. Det er særligt i vinterperioden, hvor der kan
forekomme frost-sprængninger, at vi gerne vil have besked, hvis der ses noget
mistænkeligt.
Alle forbrugere opfordres alligevel til med jævne mellemrum, f.eks. en gang om
måneden, at aflæse vandmåleren med henblik på at undgå vandspild i forbindelse
med utætte ledninger. Den totale vandpris er efterhånden oppe over 60 kr./m³ (60,57
kr. incl. moms).
Eftergivelse af vandafgift kan kun komme på tale for vandspild ud over 300 m³ +
normalt årsforbrug.
Men hvis vandet ved en utæthed ikke er løbet i kloakken, er det muligt at blive fritaget
for spildevands-afgiften, hvis der sendes en ansøgning til Syddjurs Spildevand. De
har en vejledning på deres hjemmeside, der beskriver muligheden for at få refunderet
vandspild.
Der er i årets løb udskiftet 249 mekaniske målere med elektroniske målere. Vi har nu
498 elektroniske vandmålere installeret.
Takstbladet ligger i øjeblikket til godkendelse hos Syddjurs kommune, hvor den faste
årlige afgift er 300 kr., målerafgiften er på 100 kr. og vandafgiften til vandværket er på
3,75 kr. pr. m³. Vandafgiften til staten er på 6,18 kr. pr. m³ og drikkevandsbidrag til
kortlægning er på 0,19 øre pr. m³. Alle priser er excl. moms. Alle beløb er de samme
som i 2018.
Vi har i årets løb fået foretaget de lovmæssige vandprøver. Disse resultater ligner
resultaterne fra de tidligere års resultater, og de er indberettet til Syddjurs Kommune.
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De seneste analyser kan ses på vores hjemmeside.
Vi kan oplyse, at den senest målte hårdhed på det rene vand var 18,0° dH.

Der har været mange opgaver i 2018.
Vi har i årets løb indledt en dialog med Ugelbølle Vandværk med henblik på at finde
områder, hvor vi kan samarbejde. Dette har foreløbig resulteret i, at 4 hold
ingeniørstuderende fra Via University College i Horsens har udarbejdet forslag til,
hvordan vi kan etablere en nødforbindelse mellem de to vandværker, idet vi kan se,
at Syddjurs kommune i forbindelse med vandforsyningsplanen fra 2017 sætter fokus
på nødforsyning mellem vandværker.
Vi har 3 boringer, men de 2 boringer på vandværket kan ikke alene følge med i
sommerperioden. Vi overvejer på sigt at udvide med endnu en boring, men herom
senere.
Vi har deltaget i informationsmøder med Syddjurs kommune, hvor de har skitseret,
hvordan de vil arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af vandindvindingsområder.
Endvidere har vi deltaget i møder med Syddjurs Vandråd om forskellige emner
omkring vandværker.
Vi har i vandværket i det forløbne år haft et godt samarbejde med Vandcenter Djurs
om administrationen, med Robæk i Grenå om revision, samt med Hvilsager VVS,
Rosenholm El og VAM i det daglige arbejde med reparation.
Vort resultat i regnskabet og den økonomiske stilling er efter bestyrelsens mening i
orden, hvilket I vil høre mere om ved fremlæggelsen af årsrapporten.
Vi har igen i år sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt et
nyhedsbrev med forskellige oplysninger om vandværket. Vi håber, det giver
information om vores vandværk.
Vi har ligeledes vores egen hjemmeside på internettet, som vi selv har mulighed for
at tilrette. Vi vil fremover udbygge den i takt med de krav og behov, der måtte
komme.

Ser vi på fremtiden, vil der også de kommende år være arbejder, som bestyrelsen
mener skal udføres, så vi er parate til at opfylde de krav, der stilles til et godt og
moderne vandværk.
Ved den seneste ordinære analyse her i 2019 er rentvands afgangen fra vandværket
analyseret for 38 pesticider, derunder af nye nedbrydningsprodukter fra pesticiderne
Desphenyl-cloridazon, Methyl-desphenyl-cloridazon, 1, 2, 4-triazol og N, N-
dimethylsulfamid, og der er fundet spor af N, N-dimethylsulfamid. Vi er i dialog med
Syddjurs kommune om afhjælpning af problemet.
Som tidligere nævnt skal vi i gang med at undersøge muligheden for at udvide vores
boringer med en ny boring. I forbindelse med, at kommunen er i gang med at lave
indsatsplaner, har de lavet nogle såkaldte strukturgrupper, dvs. en vandværksgruppe
i et område, som de opfordrer til at lave et samarbejde. I Røndegruppen, der består
af Rønde Vandværk, Rostved Vandværk, Ugelbølle Vandværk, Følle Vandværk og
os, ser vi på muligheden for at etablere et større produktionsvandværk, som så skal
levere vand til de vandværker, der ønsker at tilslutte sig. Endvidere har bl.a. Kolind
Vandværk ytret ønske om at deltage. Et lignende samarbejde er foregået i Auning
med foreløbig 9 vandværker tilsluttet. Vi anmoder generalforsamlingen om at give
bestyrelsen mandat til at støtte op om dette samarbejde.
Vi skal i 2019 have udskiftet det sidste parti vandmålere ud af 3 partier. Det drejer sig
om 218 vandmålere hos forbrugerne på vejene syd for Søren Møllersvej. Herefter har
alle forbrugere elektroniske vandmålere, som vandværket foretager den årlige
aflæsning af.
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Udskiftningen forventes at ske i maj-juni måned. De berørte forbrugere vil modtage et
brevkort med tællerstand på den nedtagne måler i sommerhus-postkassen.
Udskiftningen er uden direkte omkostning for forbrugeren, idet vandværket afholder
omkostningerne i forbindelse med udskiftningen.
Som tidligere nævnt har vandværket etableret et radio-link system, som automatisk
kan opsamle data fra vandmålerne. Vi skal rundt til alle de tidligere installerede
målere og ændre på sendestyrken, så signalerne kan blive så kraftige, at de kan
modtages af antennen i det nye system.
Da vi ved udskiftning af vandmåler i nogle tilfælde støder på defekte låg, tilbyder vi
disse steder at udskifte lågene for forbrugerens regning. Vi lægger bestillingsseddel i
postkassen.
Vandværket vil i 2019 etablere flere sektionsmålere for at optimere søgningen af
vandspild i forskellige områder.
Vi forventer, at Syddjurs Kommune stiller krav om, at vi skal have fornyet vores
indvindingstilladelse og måske også, at vandværket skal lave miljøbetingede tiltag i
forbindelse med vores indvindingsområde.
Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og forsøger at dele de løbende opgaver
imellem os, eller benytte vores tilknyttede håndværkere og rådgivere. Jeg vil gerne
takke vores administrative personale hos Vandcenter Djurs samt vores
bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i det forløbne år.
Dette var bestyrelsens beretning for 2018, som vi håber, I vil støtte op omkring.
Niels Jørgen Bärtel spurgte ind til hvad det indebar at give bestyrelsen mandat til at
støtte op om samarbejdet om etablering af nyt vandværk. Formanden oplyste, at
bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af generalforsamlingen på at arbejde videre
med samarbejdet. Hvis der inden næste generalforsamling skulle besluttes, om Følle
Strands Vandværk skulle deltage aktivt i et nyt vandværk, så ville der blive indkaldt til
en ekstraordinær generalforsamling. Der var ikke andre spørgsmål til beretningen.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse af kasserer Elsa Bannebjerg.
Den reviderede årsrapport var udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
Kassereren gennemgik den reviderede årsrapport, og redegjorde for vandværkets
økonomi.
Regnskabet viser en overdækning på 143.964 kr. og et resultat på -303.874 kr. Resultat
før afskrivninger er på 302.370 kr.. Et bankindestående på 718.630 kr. med omsætnings-
aktiver på 807.185 kr. Balancen viser aktiver på 9.594.286 kr. kr. incl. ejendomsværdi af
boringer, ledninger og vandværksbygninger.
Lars Schlünzen spurgte ind til 4. administrationsomkostninger. Kassereren gennemgik
noterne i 4. administrationsomkostninger, hvor der var spørgsmål til beløbene under
Generalforsamlinger/bestyrelsesmøder, Kørselsgodtgørelser og udgifter til Telefon.
Kasseren redegjorde for de forskelligespørgsmål.
Niels Jørgen Bärtel spurgte ind til punktet Overdækning/underdækning, som der ikke var
helt styr på sidste år. Kassereren oplyste om, at vandværket kørte efter ”hvile i sig selv”
princippet, og gennemgik en opstilling på Overdækning/underdækning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for det kommende år forelægges af kasserer Elsa Bannebjerg.
Det fremlagte budget er stort set identisk med sidste års budget med en nettoomsætning
på 480.500 kr. En overdækning på 50.200 kr. Der forventes 2 tilslutning i det kommende
år. Der forventes et resultat på 162.800 kr. før afskrivninger.
Budget blev enstemmigt godkendt.
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5. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg
a. Elsa Bannebjerg blev genvalgt som kasserer for perioden 2019 - 2021.
b. Tage Lausdahl blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for perioden 2019 - 2021.
c. Valg af 2 suppleanter for perioden 2019 – 2020. 1. suppleant blev Niels Jørgen Bärtel,
Følfodvej 16 og 2. suppleant blev Jørgen Emmery, Blombjergvej 18.
d. Valg af revisor for 2019 blev Robæk, Grenå.

Bestyrelsen består i det kommende år af:
formand Søren Peter Poulsen for perioden 2018 – 2020.
kasserer Elsa Bannebjerg for perioden 2019 – 2011.
bestyrelsesmedlem Henning H. Laursen for perioden 2018 – 2020.
bestyrelsesmedlem Sven Aage Jensen for perioden 2018 – 2020.
bestyrelsesmedlem Tage Lausdahl for perioden 2019 – 2021.

7. Eventuelt.
Mogens Lindbjerg spurgte ind til, hvorfor det ikke var revisoren, som aflagde regnskabet.
Kasseren oplyste, at der ikke er tradition for at vi har revisoren med til general-
forsamlingen, og der var ikke tilslutning for de øvrige deltagere om, at vi skulle have
revisoren med til at aflægge regnskabet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Sluttelig takkede formanden dirigenten for arbejdet samt de fremmødte for deltagelse og
afsluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50.

Der blev sluttet af med kaffe og en bid brød.

Forelagt d. 17. april 2019


