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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes: 

Torsdag den 10. maj 2018 kl. 10.00 
På Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild 

 
Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et let traktement. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Finn Pedersen og Finn modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 
jf. vedtægterne. 
 

2. Beretning for året 2017 
 
Vandværkets tilstand: 
Alt det mekaniske er gennemgået af Silhorcos Service afdeling og er blevet erklæret velholdt og up 
to date jævnfør serviceaftale. Dette er senere blevet bekræftet Tilsynsmyndighederne under besøg den 
11.04.18 
 
Ledningsnettet Tilstand: 
Vi havde brud på ledningsnettet Adelevej hvor en kvik beboer var hurtig ude,  
det var et T stykke der var gennemtæret. Vores Smed kom hurtig til stedet og fik udbedret skaden. 
Det er hændelser som vi må forvente fremover desværre. Vi vil fremover ved lignende 
tilfælde forny de nærmeste T stykker det vil spare os for udgifter til udskiftning af disse. 
 
Ledningsnettet er udvidet til nye grunde nord for bækken ved Langholmvej, hvor der er 
projekteret 9 grunde. 
 
Der nu kommet en afgørelse der indtil videre fritager os for at forsyne Præstevej, men indtil 
videre skal vi forsyne Albæk, hvilket vi har gjort indsigelse imod og Kommunen vil se nærmere 
på dette i forbindelse med en ny vandforsyningsplan der kommer i 2018/19. 
 
Ledningsnettet er nu fuldt digitaliseret.  Vi kan via et program Webgis gå ind se ledningsnettet. 
 
Vandkvalitet: 
Vi har oppumpet fra grundvand 20863 kubikmeter. 
Til forbruger udsendt 17697 kubikmeter  
Til skyld af filter er der brug 3166 kubikmeter 
 
Vores Vandvandkvalitet er vandklasse D, hvilket er supert.  Der er udtaget prøver i november af boringer samt  
udpumpet vand til forbrugere. Tilsynsmyndighederne har ingen kommentarer, der er ikke fundet pesticidrester 
af nogen som helst grad ud fra de retningslinjer vi er blevet pålagt. Vores grundvandskilde er rimelig sikret, 
idet den går ind under Emmedsbo Plantage og videre ud i Sostrup skov syd, vi er stort set alene om den kilde.  
 
De nye EU regler for vandværker i 2018 kræver  
- A prøver hvor man går efter coliforme bakterier og nitrat 
- B prøver hvor alt skal undersøges inklusiv pesticid i Boringer hver 5. år. 

 
I vores område skal der 2 steder tages A prøver pr år og B prøver hvert 2. år 
disse er fastlagt og er tilgået Agrolab, som varetager vores kontrol. 
Udgiften til ovenævnte skal afholdes af vandværket dvs forbrugerne. 
 



Det er bestyrelsens højeste mål at sørge for Max kvalitetssikring af vand og forsyning til vores forbrugere. 
 
Vandmålere: 
Der blev jævnfør regulativet indsendt 43 vandmålere til kontrol i 2017 og der blev ikke fundet 
nævneværdige fejl, alle 43 vandmåler blev erstattet af nye. 
 
Vi har fået ny frist til ny kontrol om 6 år dvs 2023, evt kan det vente til 2026 hvis der kommer nye regler. 
 
Bestyrelsen har diskuteret og gør det jævnligt om elektroniske vandmålere.  
 
Som vedtaget på generalforsamlingen forrige år er prisen for målerleje sat op med 100,00 kr. til i alt 450,00 kr. 
som opsparing til nye elektroniske vandmålere. 
 
Kamstrup har netop sendt os et nyt tilbud på elektroniske vandmålere, prisen er kr. 1,25 million samt dertil 
hørende abonnementer. 
Vi trækker vejret lidt endnu, vi hører gerne her jeres mening. 
 
Der har i den nuværende vinter været problemer med frostsprængte ure samt frostsprængte haner med tab af 
vand tilfølge.  
 
Husk at kontrollere målebrønde for jord og andet affald, der skal være mindst 80 cm fra 
jord til vandur. 
Husk at tømme vanduret når frosten er der, cykel ventilen åbnes når der er lukket for vandet det vil være med 
til at frostsikre. Det er vores ansvar som grundejer at sørge for at vanduret ikke er dækket af vand eller jord. 
Husk at kontrollere at visere i vanduret er helt i ro når alle haner er lukket inklusiv til 
Toilettet og hæld evt kølervæske i toilettet.  
 
Der er mange der ikke har aflæst deres ure, idet de tidligere afregnet skønsmæssig. Vi er nød til at sætte 
bissen på. Sørg for aflæsning inden nytår eller ved det sidste besøg i sommerhuset inden vinteren ellers er 
der nogen der betaler for lidt og værket betaler for meget i afgift. 
Jeg har været ude at kontrollere, men det er en umulig opgave, når brøndlågene er fastfrosne eller om lågene 
er låst eller ulåst har ødelagt flere nøgler. 
 
I november fik vi den triste meddelelse at vores bestyrelsesmedlem Keld Andersen var afgået ved 
døden.  Keld var uddannet ingeniør og var en god sparringspartner til vores smed, specielt  
når vi gik tekniske problemer igennem. Specielt tog han sig af ledningsnette. Han var en trofast loyal 
partner. 
Ære være hans minde !! 
 
Bent Højgaard der var suppleant er nu indgået i bestyrelsen, Bent er uddannet bygningsingeniør 
har været ansat i Norddjurs Kommune som bygningsinspektør.  
 
Fremtiden: 
Bestyrelsen har været til diverse møder med Nord Djurs Vandråd samt Norddjurs kommune. 
Man vil gerne have så mange af de gamle vandværker ind under sig, samlet til et stort 
vandværk. Dette har man gjort i den vestlige del af kommunen og dannet et selskab Vandsam, der oppumpes 
vand i Løvenholm Skoven der så fordeles ud til de enkelte vandværkers forsynings områder 
dette er en pris til 6-7 kr /kubikmeter dvs en pris næsten af det dobbelte af hvad vi betaler. Deres vandkvalitet 
er C og vores er D som er bedre.  
 
Der er pt igangværende undersøgelser for et stort central vandværk ved Sostrup Slot, hvor man gerne ser 
de omkringliggende vandværker tilslutter sig, dette vandværk har vandkvalitet C. 
 
Det er bestyrelsen mening pt med vores vandværk og ikke mindst den kvalitet vores vand 
har, at være observans. 
 
Det er helt sikkert at der bliver strikse krav for os fremover og arbejdet bliver ikke 
mindre, men det må fremtiden jo vise.  
Kommunen forlanger beredskabsplan med nødforsyning af el samt UV anlæg til rensning af vand, alarm på 
vandværket mod ubudne gæster, bestyrelsen er i gang med at se på dette b.l.a.  med at se på aftaler med 
Nordjysk Lift. 
 
En tak til Bestyrelsen for godt samarbejde 
 
Formandens beretning blev godkendt af generalforamligen. 

3. Regnskab 2017 og budget 2018 



 
Laila gennemgik regnskab for 2017 og budget for 2018 
 
Der er sat ekstra penge af til ekstra prøvetagninger og reparation og vedligeholdelse bla indkøb af ny 
græsslåsmaskine, topkap af træer ved vandværket, nyt tag på skur ved vandværket og udskiftning af T-stykker.  
 
Der blev spurgt indtil revision af regnskab – revision fortaget af Statsautoriserede revisorer Kvist & Jensen i 
Grenaa.  
 
Kay-Flemming som tidligere har været kasserer har tidligere på året kontaktet Laila da han undrede sig over at 
han stadig var ”skatteindberetter” for vandværkets værdiparpirer. Dette bliver ændret, grunden til at det ikke er 
sket tidligere var at Laila ikke vidste at der var en skatteindberetter. Tak til Kay-Flemming for informationen. 
 
Regnskab blev godkendt af generalforsamling og buget taget til efterretning. 

  
4. Indkomne forslag 

Ingen forslag 
5. Orientering om takster for 2018  

Niels Frederik gennemgik takstbladet og informerede om at takstbladet kan ses på hjemmesiden. 
Vand er sat ned til 3,00 kr pr m3 i stedet for 3,50 kr.  

    
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 bestyrelsesmedlemmer 

 
 På valg: 
- Niels Frederik Pedersen – valgt 
- Kirsten Bertelsen – valgt 
- Bent Højgaard – valgt 

Bent har haft sommerhus snart 20 år på Agnetevej og bor i Veggerslev er uddannet ingenør har været 
ansat i Norddjurs og Grenå kommune. Har tidligere været i bestyrelsen i Veggerslev Vandværk.  
 

7. Valg bestyrelsessuppleant 
 
Kaj Ove Højgaard – valgt. Kaj er fætter til Bent og har sommerhus på Bentevej.  

8. Eventuet 
Der  mangler referater fra generalforsamlingen på hjemmesiden. 
Næste års generalforsamling er 30/5 2019. 

 
 

Bestyrelsen 


