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Referat fra 24. ordinære generalforsamling torsdag d. 17. juni 2021 kl. 19.00 i 
Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej, 8410 Rønde. 

 
Formanden bød velkommen til de 29 fremmødte personer (21 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 torsdag d. 17. juni 2021. 
I 2020 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder.  
Vandværket havde ved årsafslutningen 718 forbrugere. Der er i 2020 udpumpet 39.745 
m³, en stigning på 14% i forhold til året før. Det beregnede vandspild har været på 4,4% 
mod 6,9% i 2019. 695 forbrugere i sommerhuse har brugt 25.921 m³ (i 2019 21.079 m³), 
og 2 forbrugere med husdyrhold har brugt 9.284 m³ (i 2019 8.391 m³).  
Vi har løbende overvågning af den udpumpede vandmængde. Vi kan i perioder se, at 
natforbruget er større end normalt. Derfor har vi etableret et radio-link anlæg til 
opsamling af målerdata, hvilket kan give besked om evt. læk eller brud i 
vandmålerne. Der har i 2020 været 43 læk/brud-alarmer, hvor vandværket har givet 
en forbruger besked om læk eller brud på vandinstallationen.  
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 (61,90 kr. incl. 
moms). Eftergivelse af vandafgift kan kun komme på tale for vandspild ud over 300 m³ + 
normalt årsforbrug. 
Takstbladet er godkendt hos Syddjurs kommune, hvor den faste årlige afgift er 375 kr., 
målerafgiften er på 125 kr. og driftsbidrag til vandværket er på 6,25 kr. pr. m³. 
Vandafgiften til staten er på 7,725 kr. pr. m³. Alle priser er incl. moms. Bestyrelsen har på 
opfordring af Syddjurs kommune valgt at hæve driftsbidraget til vandværket i forhold til 
2019, hvor det var 4,6875 kr. pr. m³. 
Der har været et forholdsvis stille år i 2020. 
I 2019 blev der konstateret pesticidet N, N-dimethylsulfamid (DMS) i vores 3 boringer. 
Dette pesticid er anvendt til sprøjtning af roemarker i en årrække fra 1960 til sidst i 
1980erne. Grænseværdien for dette pesticid er 0,1 µg/l. 
Vi søgt at løse problemerne med at montere en ekstra pumpe i den øvrige del af 
borerøret på den mest forurenede boring, og så indvinde råvandet i den nederste del 
af boringen. Vandværket har fået dispensation til løsning af problemet gældende til d. 
1. januar 2023.  
Det seneste prøveresultat for rent vand i 2020 hos forbruger er 0,027 µg/l. 
Følle Strands Vandværks bestyrelse holder skarpt øje med en evt. udvikling og 
henholder os til Syddjurs kommunes og Miljøstyrelsens anvisninger. 
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. De seneste analyser kan ses på vores hjemmeside.  
Vi har 3 boringer med forhøjede grænseværdier, men de 2 boringer på vandværket med 
mindste værdier kan ikke alene følge med. Vi arbejder med flere muligheder for at løse 
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problemerne, enten ved at vi selv finder nye boringer, eller ved at vi tilslutter os andre 
vandværker. 
Sidste år omtalte vi starten på et samarbejde i en vandværksgruppe, som kommunen 
havde opfordret til at lave et samarbejde med. Denne gruppe, kaldet Kalø Vand, har i 
2020 ligget stille grundet covid-19.  
Vi har i stedet for i 2020 været i en dialog mellem Følle Strands Vandværk, Ugelbølle 
Vandværk og Rønde Vandværk om en fusion af alle 3 vandværker. I første omgang 
arbejder vi på en sammenlægning mellem os og Ugelbølle Vandværk i løbet af 2021. 
Bestyrelsen vil senere på generalforsamlingen fremsætte forslag om fusionen. Senere 
skal Rønde Vandværk med i fusionen, og vi skal have vand fra et nyt vandværk, som 
Hornslet Vandværk og Rønde Vandværk er ved at etablere. 
 Vi har deltaget i møder med Syddjurs kommune om pesticidforureningen og løsning af 
problemerne. 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 Midtdjurs VVS, Bjørnkilde 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. Vi er i dialog med Syddjurs kommune om afhjælpning af problemet med 
pesticider. Det er aftalt at lave løbende analyser for at holde øje med, om der sker en 
reduktion af pesticid koncentrationen og de foreløbige analyser ser ud til, at der sker en 
reduktion, så vi er under grænseværdien på det udpumpede vand fra vandværket. Vi har 
en dispensation til 1. januar 2023, inden da skal der være en løsning på problemet. 
Samarbejdet i det tidligere nævnte Kalø Vand har ligget stille siden foråret grundet covid-
19. Vi har været i kontakt med Ugelbølle Vandværk, som vi har et godt samarbejde med, 
om der findes andre muligheder for at komme med i et nyt vandværk, som Hornslet 
Vandværk og Rønde Vandværk planlægger at etablere.  
Bestyrelsen vil foreslå, at vi i første omgang sammen med Ugelbølle Vandværk arbejder 
med en fusion i 2021, og senere med Rønde Vandværk. Vi har her i foråret etableret en 
nødledning fra Ugelbølle Vandværk til vores vandværksbygning, så vi i fremtiden kan 
forsyne vores forbrugere med vand fra deres vandværk. 
Som tidligere nævnt har vandværket etableret et radio-link system, som automatisk kan 
opsamle data fra vandmålerne. Der er dog nogle målere, som har jerndæksel over 
målerbrønden hvilket bevirker at målerens signal ikke kan nå frem til opsamlings-
antennerne. Her skal vi i dialog med disse forbrugere for at undersøge, om vi kan finde 
en løsning. Vi forventer, at Syddjurs Kommune stiller krav om, at vi skal have fornyet 
vores indvindingstilladelse. 
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 2020, som vi håber, I vil støtte op omkring. 
Mogens Lindbjerg bad om uddybning om driftsbidrag pr. m3. Formanden oplyste, at 
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driftsbidrag er det beløb, som hver forbruger betaler for det vand, som de har brugt i 
årets løb. Torben Lave spurgte ind til den kapital, vi kommer med til fusionen i forhold til 
Ugelbølle Vandværks kapital. Formanden oplyste, at vi i 2020 havde en likvid beholdning 
på 917.790 kr. medens Ugelbølle havde en likvid beholdning på 2.394.100 kr. Anders 
Tange mente at staten ville betale for beskyttelse af indvindingsområder. Det har nyt for 
formanden, som selvfølgelig ville undersøge mulighederne. Mogens Lindbjerg efterlyste 
professionel køreplan for sammenlægningen. Formanden oplyste, at begge vandværker 
kører efter en vejledning om fusion udarbejdet af foreningen Danske Vandværker med 
bl.a. sammenligning af regnskabstal. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
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 83.300 kr. og et resultat på -303.877 kr. Resultat 
før afskrivninger er på 302.370 kr.. Et bankindestående på 917.790 kr. med 
omsætningsaktiver på 1.005.653 kr. Balancen viser aktiver på 9.191.783 kr. kr. incl. 
ejendomsværdi af boringer, ledninger og vandværksbygning. 
Torben Lave spurgte ind til revisorhonorar på 16.600 kr. og administrationshonorar på 
42.360 kr. Kasseren oplyste, at revisorhonorar var til revision af regnskab og 
administrationshonorar var til daglig regnskabsassistance. 
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 545.000 kr. En overdækning på 38.900 kr. Der forventes 1 tilslutning i det kommende 
år. Der forventes et resultat på 162.100 kr. før afskrivninger. 
Budget blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen stiller forslag om, at vandværket fusioneres med Ugelbølle Vandværk og 
med Ugelbølle Vandværk som det fortsættende vandværk. 
Begrundelsen er, at vi står overfor store udfordringer med hensyn til at finde rent vand, 
idet de 3 nuværende boringer er forurenet med pesticidrester som DMS (N,N-dimethyl-
sulfamid). I samråd med Syddjurs kommune har vi fået dispensation indtil 1. januar 2023 
til at finde en løsning med rent grundvand. Da vi ikke tror på, at de nuværende 3 boringer 
kan pumpes rene, skal vi derfor enten finde nye boringer, eller forsynes fra et andet 
vandværk. På sigt er det bestyrelsens opfattelse, at den billigste måde nu og i fremtiden 
vil være at sammenslutte os med Ugelbølle Vandværk nu, og så senere sammenslutte 
med Rønde Vandværk, som i samarbejde med Hornslet Vandværk er i gang med at 
etablere et nyt stort vandværk. Ved at sammenslutte os, vil vi også i fremtiden kunne få 
indflydelse på vandværksdriften. Formanden gennemgik på powerpoint analyseresultater 
fra boringerne samt sammenligning af regnskabstal udarbejdet af revisor, som viste, at 
der er en forskel på nettoformuen pr. forbruger på 3.345 kr. i Ugelbølle Vandværks favør. 
For at udjævne forskellen, er følgende besluttet:  
De næste 3 år nedbringes UV formuen ved at give hver UV forbruger en reduktion på 
500 kr. pr. år.  
De næste 3 år forøges FSV formuen ved ekstra at opkræve hver FSV forbruger 500 kr. 
pr. år 
Efter de tre år vil formuen pr. forbruger være udjævnet, således alle forbrugere 
herved bidrager til det fusionerede vandværk med samme beløb. 
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Mogens Lindbjerg spurgte ind til, om det betød at Følle Strands Vandværk lukker. 
Formanden oplyste at planen er at fusionere med udgangen af 2021 og at Følle Strands 
Vandværk afslutter regnskab pr. 31-12-2021, hvorefter alt overføres til Ugelbølle 
Vandværk. Leif Nilaus syntes, at forslaget var godt. Torben Lave syntes, at det var en 
fornuftig løsning. Anders Tang foreslog, at vi i stedet lavede en ny boring i Kaløskoven. 
Henning Sjørslev spurgte ind til om Ugelbølle Vandværk havde vand nok. Formanden 
oplyste, at de kunne levere den samme mængde vand som den mest forurenede boring, 
og at vi ved stadig at benytte de 2 boringer ved vandværket kunne forsyne vores 
forbrugere med godt vand. Det er planlagt at sløjfe den mest forurenede boring. Der blev 
sluttelig foretaget en skriftlig afstemning på, at vandværket skal arbejde videre med en 
fusion pr. 31-12-2021. Afstemningen viste, at alle 21 stemmeberettige forbrugere stemte 
ja til forslaget. 
 
6. Valg 
a. Elsa Bannebjerg blev genvalgt som kasserer for perioden 2021 - 2023. 
b. Tage Lausdahl blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for perioden 2021 - 2023. 
c. Valg af 2 suppleanter for perioden 2021 – 2022. 1. suppleant blev Mogens Lindbjerg 
Rylevej 5 og 2. suppleant blev Jørgen Emmery, Blombjergvej 18. 
d. Valg af revisor for 2021 blev Robæk, Grenå. 

 
Bestyrelsen består i det kommende år af: 
formand Søren Peter Poulsen for perioden 2020 – 2022. 
kasserer Elsa Bannebjerg for perioden 2021 – 2023. 
bestyrelsesmedlem Henning H. Laursen for perioden 2020 – 2022. 
bestyrelsesmedlem Niels Raahauge for perioden 2020 – 2022. 
bestyrelsesmedlem Tage Lausdahl for perioden 2021 – 2023. 

 
7. Eventuelt. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Sluttelig takkede formanden dirigenten for arbejdet samt de fremmødte for deltagelse og 
afsluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25. 
 
Der blev sluttet af med stegt flæsk og persillesovs. 

 

 

 

 

 


