Følle Strands Vandværk a.m.b.a.
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 6. oktober 2021 kl.
19.00 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej, 8410 Rønde.
Formanden bød velkommen til de 42 fremmødte personer (29 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, Beslutning om fusion af
Følle Strands Vandværk med Ugelbølle Vandværk, der blev forelagt af formanden.
2. Beslutning om fusion af Følle Strands Vandværk med Ugelbølle Vandværk.

På den ordinære generalforsamling d. 17. juni 2021 blev det besluttet at fusionere Følle
Strands Vandværk med virkning fra d. 1. januar 2022 med Ugelbølle Vandværk (UV)
som fortsættende vandværk. Beslutningen var enstemmig blandt de fremmødte
forbrugere.
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-dimethylsulfamid).
På sigt er det bestyrelsens opfattelse, at den billigste måde nu og i fremtiden vil være at
sammenslutte os med UV 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.
Regnskabstal udarbejdet af revisor, viste, at der ved udgangen af 2020 var en forskel på
nettoformuen pr. forbruger på 3.345 kr. i UV´s 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 FSVforbruger 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.
Der var adskellige spørgsmål fra salen:
Leif Nilaus spurgte ind til, hvilke vedtægter der for fremtiden skulle gælde. Formanden
oplyste, at det bliver UV´s vedtægter, som bliver gældende. UV er allerede i samarbejde
med os i gang med at tilpasse vedtægterne.
Vibeke Bach spurgte ind til, om det var muligt allerede nu at undgå at bruge vand fra
vores forurenede boringer. Formanden oplyste, at der af hensyn til forsyningssikkerhed
om sommeren er nødvendigt at holde de sidste 2 boringer i drift, men vi vil da gerne se
på, om det er muligt at styre forskellen mellem forsyningen fra UV og forsyningen fra
vores egne boringer.
Astrid Bonde spurgte ind til kapaciteten fra UV, særlig om sommeren. Formanden
oplyste, at UV har vand nok og kan behandle det til deres nuværende forbrugere, og at
den seneste sommers forbrug har vist, at vi med vores egne boringer samt ved hjælp fra
UV også kan forsyne vores forbrugere, da vores kapacitet på vandværkets
rentvandstank svarer til ca. 1 dags forbrug på de mest belastende dage.
Grete F. Jensen spørger, om der er fordele ved at være mange forbrugere tilsluttet et
vandværk. Formanden oplyser, at nye vandværker i dag bygges så store og med
parallelle produktionsanlæg og pumper, at hvis uheldet er ude med forurening på det
ene anlæg, så kan det andet anlæg typisk forsyne en stor del af det uheldsramte
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vandværk. Og da boringerne i hvert af anlæggene ligger langt fra hinanden, giver det
mindre risiko forurening af begge boringer. Da det er dyrt at opføre et nyt vandværk, vil
et stort antal forbrugere gøre, at de hver især skal bidrage mindre til driften, end hvis der
er få forbrugere.
Poul Larsen spurgte ind til, om der er nogen fra den nuværende bestyrelse, som flytter
med til den nye bestyrelse. Formanden oplyste, at der ikke automatisk flytter
bestyrelsesmedlemmer med over, men at det er aftalt, at vi hjælper den siddende
bestyrelse i UV, og at vi håber på stort fremmøde til den kommende generalforsamling i
2022, så vi kan få valgt personer fra vort område ind i UV`s bestyrelse.
Da der ikke var flere spørgsmål gik dirigenten over til valg af afstemningsform. For at der
ikke skulle opstå tvivl, ønskede han skriftlig afstemning. Som stemmetællere blev Hans
Espersen og Leif Nilaus valgt, hvorefter man gik over til stemmeafgivelsen.
Resultat blev, at 29 forbrugere ud af 29 stemte Ja til fusionen med virkning fra d 01.
januar 2022.
Formanden takkede for tilliden til bestyrelsens arbejde.
3. Eventuelt.
Leif Nilaus sagde tak til bestyrelsen for arbejdet. Samtidig opfordrede kan alle
fremmødte i dag til også at møde op, når den kommende generalforsamling skulle
afholdes i 2022 og stemme for at få personer fra området ind i UV´s bestyrelse.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Sluttelig takkede formanden dirigenten for arbejdet samt de fremmødte for deltagelse og
afsluttede den ekstraordinære generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl.
19.40.
Der blev sluttet af med kaffe, ostemadder og rullepølsemadder.
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