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Gjerrild Nordstrands Vandværk. 
 

                                                                                                                           1. maj 2015 
 
 

Til Andelshaverne 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes: 
Torsdag den 14. maj 2015 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 og modtog valget. 
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt jævnfør §8 stk 1 
 

2. Beretning for året 2014 
Frederik aflægger beretning – indsæt mail fra Frederik 
 
Der er i alt 412 forbrugere. 
Som besluttet ved sidste generalforsamling er der i august 2014 blevet 
indstalleret alarmanlæg, der var nogle problemer med vandforsyning i 
forbindelse med elindstalationen, dette er blevet rettet. Vi er glade for alarmen 
og ikke mindst det gode samarbejde vi har med vores smed, som også er 
koblet på alarmen. 
Der har været problemer med borring 1, det var pumpen der var defekt og 
denne samt nolge tærede rør er blevet udskiftet, en reparation til godt 40.000 
kr. 
I 2014 har vi udpumpet 22514 m3 og heraf er der sent 19253 m3 til 
forbrugerne og den resterende del 3661 m3 er brugt til skyl – dvs rensning af 
filte. 
Vores vandkvalitet ligger helt i top, i oktober gik vandværket igennem 
kontrolmyndighedernes syn uden problemer. Vandværket blev rost som et af 
de mest moderne vanværker og herunder varder ros til vores alarmanlæg. 
I sommeren 2014 blev vi kontaktet af bobestyrer for Sostrup Syd, Henning 
Lyngsbo, skoven der ligger op til Hemmed nærmere bestemt Præstevej 6, de 
ønskede at blive tilkoblet vandværket. Den tidligere bestyrelse havde indgået 



en forsyningsaftale med Nord Djurs Kommune om at vi skulle dække dette 
område. Hvis vi skal dække dette område vil det koste et beløb svarende til 
180 kr pr. meter eksl. Moms, samt en erstatning til lodsejer for nedgravning af 
ledning alt i alt et beløb på mere end en million for at forsyne 2 paraceller. 
Vandkvaliteten vil være dårlig pga. den lange afstand. Jeg (formanden) har 
afholdt møde med Biolog Peter Thastum fra Nord Djurs Kommune i 
forbindelse med tilsyn på vandværket, jeg forklarede ham at vandværket vil 
være insolvent såfremt forsyningsaftalen fastholdes og at vi evt. må ud og 
hente penge ved vores forbrugere. Resultatet blev at Peter Thastum har taget 
sagen med til kommune, vi har endnu ikke hørt resultatet og heller ikke blevet 
indkalt til møde. Truslen har gjort at der i det nye takstblad for 2015 er taget 
forbehold for paraceller ud over zone 2. 
 
I Bestyrelsen har der i det forgangne år været en elendig kommunikation, 
hvilket har resulteret i at mange forbrugere forgæves har forsøgt at kontakte 
vandværketkasseren. Dette har for mig som formand været fustrende. Vi i 
bestyrelsen har gentagne gange tilbudt hjælp til kasseren. Vi har en aftale 
med Aqua Djurs om at indsende forbrugstal for de enkelte forbrugere, dette er 
ikke blevet gjort hvilket har betydet et tab for Vandværket på min. 8.000 kr da 
vandværket får en afregning pr indberetning på 33 kr. I forået kokntaktede 
Aqua Djurs mig som formand og vi fik talet en aftale om at de måtte lave et 
skøn ud fra tidligere år. Vi var heldige at der ikke kom et erstatningskrav fra 
AquaDjurs. I oktober skulle der være sendt aflæsningskort ud til forbrugere, 
trods flere henvendelser sker dette ikke og det ender med at vi dvs. Keld 
Andersen og Gunnar Emcken nogle kolde dage i januar måtte gå ud og 
aflæse hver enkelt brønd, kasseren ville ikke udlevere en liste over forbrugere, 
så den blev hentet via Aqua Djurs. 
Der er en forbruger der har klaget over vold mod låget til målerbrønden, er der 
flere der har oplevet dette vil vii gerne høre fra jer og vil selvfølgelig erstatte 
dette. 
Resultatet blev den 1. april 2015,  at den øvrige bestyrelse måtte afsætte Kay-
Flemming Poulsen som kasserer og ny udnævne Laila Christesensen til 
posten. Dette resulterede i at alt vandværketes indgående post før 1,april blev 
slettet på vandværkets PC inden denne blev overdraget til den ny kasserer. 
Pga ovennævnte har vi måttet hyre en statsautoriseret revisor for alles skyld til 
at gennemgå regnskabet for 2014. 
I fremtiden må der påregnes at vi må købe os til hjælp, herunder professionel 
hjælp til hjemmeside, regnskab, forburgeropkrævninger m.m. Vi må se i 
øjnene at kravene er stigende til og og dette kan måske være en af årsagerne 
til at vi er havnet i denne ulykkelige situation. 
Såfremt Generalforsamlingen beslutter at bestyrelsen skal fortsætte i sin 
nuværende konstellation MÅ jeg forlade bestyrelsen i utide. 

 
 

Efter nogle spørgsmål blev formandens beregning blev godkendt der var ingen – 
der stemte imod. 

 



3. Regnskab 2014 og budget 2015 
Kay-Flemming ønsker ikke at fremlægge regnskabet – da han er frataget 
bestillingen  – selvom Kay-Flemming har været kasserer indtil 31/3-2015 
 
Niels Frederik gennemgår derfor regnskabet. 
 
Der var spørgsmål til hvorfor vil Kay-Flemming ikke vil godkende regnskabet 

 
Fordi der er poster der ikke er med i Regnskabet for 2014 rep og 
vedligeholdese af vandværket, disse regninger er fra 2014, men de er først 
betalt i 2015. 

 
John Ewers -  Bente vej 9,  er valgt som  revisor og han ville gerne have 
haft det til gennemsyn – inden generalforsamling. Dette kunne på grund af 
omstændighederne  ikke nås, da regnskabet først var klar hos revisoren 
dagen før generalforsamlingen. 
 
 
Påtegning på regnskabet i 2015 om betaling af regninger for 2014 
 
Regnskabet  er godkendt, der var 6 der stemmer i mod 
 

 
 

4. Budget: 
 
Rep og vedligeholdelse – er sat til 100.000 da der jo er regninger fra 2014 
som først er betalt i 2015 og der var problemer med pumpe 2 i påsken, så 
for at være på forkant har vi budgetteret med udskiftning af pumpen. 
 
Der vil i 2015 komme flere udgifter til  
Flere møder med fx Migrova, kommune  etc. 
Statsaut. Revisor – så vi er sikre på at regnskabet er korrekt. 
Hjælp til nogle at de opgaver som vandværket har 
 
Der blev spurgt til om der er  poster som ikke er betalt – det er der ikke. 
 
Der blev spurgt til om revisor er orienteret om problemerne med Præstevej? 
Det er revisor ikke, da vi endnu ikke kender udfaldet af sagen. 
 
Der laves en ændring af de udleverede budgettet på rep og vedligeholdelse       
så beløbet bliver kr. 150.000 i stedet for kr. 100.000 
 
Spørgsmål til hvorfor er det ikke budget for 2016,  man kan ikke vedtage et 
budget for 2015. Bestyrelsen kan overveje om der fremover skal ændres i 
hvilke budgetår der skal med på generalforsamlingen 
 



Budgettet er taget til efterretning 
 

 
5. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
Ændring af §8 i vedtægterne 
Indkaldelse til generalforsamling, sker med mindst 8 dages varsel ved 
annoncering på vandværkets hjemmeside eller ved særskilt meddelse til 
hvert medlem, med angivelse af dagsorden. 

 
Dette ændres til  

 
Indkaldelse til generalforsamling, sker med mindst 3 ugers varsel ved 
annoncering på vandværkets hjemmeside og ved særskilt meddelelse i 
mail eller pr brev til hvert medlem, med angivelse af dagsorden. 

 
 

Forslag fra Kay-Flemming Poulsen: 
 
Aftale med Aqua Djurs om levering af forbrugstal er fra 2006 og det forslås 
at denne genforhandles så beløbet pr aflæsning forhøjes. (Kay-Flemming)  
AquaDjurs aftalen skal genforhandles – da den er forældet 
 
Forslaget blev drøftet og der Kirsten Bertelsen informerede om at  der kører 
en sag på Bornholm hvor satsen er 8,00 pr aflæsning. Så Kirsten mener 
ikke det vil være smart at ændre noget. 
 
Der stemmes om at aftalen med Aqua Djurs bibeholdes – dette vedtages. 
Så forslaget er nedstemt, 
 
 
 

6. Orientering om takster for 2015 
Niels Frederik orienterer om takstblad – gennemgang af takstblad 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg: 
- Keld Andersen – modtager genvalg, hvis Frederik er formand 
- Gunnar Emcken – modtager genvalg hvis Frederik er formand 
- Laila Christensen – modtager genvalg hvis Frederik er formand  

 
 

Det blev foreslået bestyrelsen stiller et mistillidsvotum til Kay-Flemming.  
Dette mistillidsvotum blev oplæst og der blev stemt om det. 

 



 
Der er 3 tilstedeværende der ikke kan stemme for forslaget om Kay-Flemmings 
udtræden af bestyrelsen.  
Det er besluttet Kay-Flemming er ikke længere medlem af bestyrelsen  
 
Valgt til bestyrelsen 
 
Keld Andersen, Ebbavej 3 
Gunnar Emcken, Fridavej 48 
Laila Christensen, Dortevej 22 
 
Jørgen Berthelsen, Adelevej 33 – valgt for  1 år – Skal på valg i 2016  
 
Bent Højgård,  Agnetevej 18 - valgt som sup . 
  
 

 
8. Eventuelt 
Der skal udsendes besked om ændringen til alle medlemmer, ved at referat fra 
genralforsamlingen udsendes til alle forbrugere. 

 
 
 
 
 
 

/Bestyrelsen 


