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Gjerrild Nordstrands Vandværk 
 

                                                                                                                         24. April 2017 
 

Til Andelshaverne 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes: 
Torsdag den 25. maj 2017 kl. 10.00 

På Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild 
 
Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et let traktement. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent  
Finn Pedersen blev valgt 

2. Beretning for året 2016 
  
Præstevej: 
Vi blev pålagt at forsyne 3 parceller, men med hjælp fra Nord Djurs kommune, er vi nu blevet 
fritaget. Sagen er blevet anket til miljøstyrelsen og der forventes en afgørelse i August 2017. 
 
Målere  
 
Vi fik på generalforsamlingen  sidste år, bemyndigelse til at undersøge markedet, dog således at 
vi primært skulle beholde selvaflæsning. 
Bestyrelsen har været til møde vedr den nye teknologi med elektronisk måler. Der findes mange 
modeller og muligheder, priserne bliver højere jo mere automatik der vælges. Priserne for målere 
er fra 600,00 – 800,00 kr , plus tilslutningen til diverse edb programmer, vedligeholdelse samt 
fjernaflæsning. 
Bestyrelsen har besluttet at vente, idet der sker en kæmpe udvikling og modernisering og derfor 
har vi netop haft sendt 43 målere til justering og resultatet er, at vi kan vente til 2020, med at 
udskrifte målere. De 43 målere er udskriftet til nye målere. 
 
D 11. maj 2016 ser en sommerhusbeboer at der er brud på ledning ved Dortevej /Daimivej  og der 
tages straks kontakt til smed og gravemester,  20 min efter anmeldelse er arbejdet igang  
Tak til den opmærksomme person, desværre et spild på ca 3000 m3. Årsagen var et rustet T-
stykke. Fremover vil vi, når der alligevel graves udskifte T-stykker, så vi mindsker risikoen for 
yderligere brud. 
 
I 2016.  
Blev der oppumpet 20874 m3 
Faktureret 15273 m3 og  resten er gået til skyl samt tab ved brud på ledning   
 
Takstbladet er blevet godkendt af Nord Djurs Kommune 
 
Miljøstyrelsen  har dikteret, at vandværker ikke længere må oparbejde en formue dvs at indtægter 
og udgifter skal gå i 0, det vil betyde at såfremt der opstår større reparationer skal der evt 
optages  lån. Vi protesterer via danske vandværker som er vores talerør, hvilket har betydet,  at 



der vil blive set mildere på vores formue. Det er Nord Djurs Kommune der er vores kontrollant og 
det er også dem der vurderer om vores kapital er i en rimelig størrelse..  
 
Der blev kontrolleret enkelte vandure i 2016 på mistanke om utætheder. 
 
Kontroller venligst evt gl stophaner på jeres grund samt udluftningsskruer (cykelventiler) de kan 
være utætte, oplyser vores smed. 
 
Der er kommet 3 nye forbruger så. Vi er nu 423 forbruger pr 31. december 2016 
 
I 2009 blev der gravet rørledning til forbruger på teglværksvej, det viser sig at enkelte lodsejere  
ikke har fået udbetalt erstatning  .Dette arbejder vi stærkt på at få ordnet her i 2017 
Thvillum der er vores sagkyndige indenfor digitalisering af vores ledningsnet er på sagen 
 
Fremtiden er Lidt uvist idet Miljøstyrelsen, sætter fokus på rent vand. Nord Djurs Kommune 
planlægger et nyt vandværk i Sostrupskoven, Aqua Djurs skal stå for dette. 
Der er sat undersøgelser i gang, så grundvandets tilstand kendes, herunder 
grundvandsstrømning. 
De ser gerne at alle nuværende vandværker skal have vand fra det store vandværk dvs 
centralisering. Vandet fra Sostrupskoven er vandklasse c. Vores vand er klasse d., altså bedre 
Bestyrelsen tager det indtil videre med ro, vi agter ikke umiddelbart at tilslutte os noget der leverer 
ringere vand, men vi ved ikke om det bliver pålagt fra enten miljøstyrelsen eller kommunen  
 
Kravene til de enkelte vandværker er blevet større. Kursuser for vandværksbestyrelser i et 
ledelsessystem som alle vandværker skal på. Hyppigere tilsyn med vandværket  
Vi er utrolig glade for vores alarmsystem fra Grundfos, vores serviceaftale med Silhorco samt 
samarbejdet med ES Smedie, Voldby det fungerer optimalt 
 
En tak til opbakning fra de 4 bestyrelsesmedlemmer  
 
I 2017, kan vi måske blive pålagt at lægge en lang ledning til Præstevej til en pris på mere end 
1.000.000, 00, og måske ledning til Emmedsbo. 
Der er arbejde i gang med vandledning til 9 nye udstykninger. 
 
 

 
3. Regnskab 2016 og budget 2017 

Regnskab godkendt og budget taget til efterretning 
 

4. Indkomne forslag 
Igen forslag – punkt udgår 

 
5. Orientering om takster for 2017 

Taget til efterretning 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 På valg: 
- Gunnar Emcken – modtager genvalg  
- Keld Andersen – modtager genvalg 
- Laila Christensen – modtager genvalg 

Alle er genvalgt  
7. Valg af bestyrelsessuppleant 

På valg: 
- Bent Højgård  

Bent er genvalgt 



8. Valg af revisor  
På valg: 
- John Evers 

John er genvalgt 
 

9. Valg af revisorsuppleant 
På valg: 
- Preben Larsen modtager ikke genvalg 
 

Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C er valgt 
10. Eventuelt 

  
/Bestyrelsen 

 


