I/S ASGILHØJE VANDVÆRK.
Referat

Generalforsamling den 12. juli 2014 kl. 11.00 i Ovalen på
Fuglsøcentret med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Ad pkt.1: Flemming Østergaard valgt.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
Der rettes spørgsmål til formanden om alarm ved overforbrug af vand. Formanden meddeler,
at der ikke er nogen alarm, men der føres tilsyn med vandforbrug.
Der rettes spørgsmål om betaling af spildevand. Det meddeles, at spildevandsafgift betales
over ejendomsskatten.
Interessent fra Vængesøområdet giver udtryk for tilfredshed med vandforsyning fra
Asgilhøje vandværk.
Ad pkt. 2: Formandens beretning godkendt.
Beretningen vedlagt referat.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Ad pkt. 3: Efter fremlæggelse er der mulighed for debat. Da ingen ytrer sig, giver dirigenten
sig selv ordet, og beretter om den lille kreds, der styrrede Asgilhøje vandværk for 50 år
siden. Da havde man et lille kasseregnskab. Måske var det nu en god ide' at ændre til en
anden regnskabspraksis.
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af vandafgift for 2015.
Herunder forslag til ekstraordinær indbetaling til radiomodul i forbindelse med udskiftning
af vandure.
Ad. punkt 4: Uændret vandafgift vedtaget. Radiomodul på samtlige vandure vedtaget, og
derfor en ekstraordinær betaling på 350 kr. pr. interessent vedtaget.

5. Orientering om reglerne for tilsyn med overholdelse af 25 meters
beskyttelseszone omkring indvindingsboringer.
Ad pkt.5: Interessent Lasse Werling har besigtiget området.
Natur og Erhvervsstyrelsen sender i juli repræsentant ud for at kontrollere, om
beskyttelseszonen bliver overholdt.

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
Vinny Rasmussen afgår.
Ad pkt.6: Birgit Lindø og Arne Vingren genvalgt. Leif Spange Mortensen valgt som nyt
medlem.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Ad pkt. 7: Poul Sørensen valgt.

8. Valg af intern revisor.
Ad pkt.8: Flemming Østergård genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant.
Ad pkt. 9: Thorkild Kjær genvalgt.

10. Evt.
Ad pkt. 10: Der stilles spørgsmål til bestyrelsen om undersøgelse af, hvad en alarm, der
anvendes i forbindelse med overforbrug af vand, vil koste. Bestyrelsen vil gerne påtage sig
denne undersøgelsesopgave.
Der spørges til, hvor hurtigt udskiftning af vandure vil finde sted. Formanden beretter, at
udskiftningen vil finde sted i løbet af efteråret.
Referent: Vinny Rasmussen.

Formandens/bestyrelsens beretning 2014
Velkommen til generalforsamlingen 2014
På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling,
hvor vi samtidig kan markerer Asgilhøje Vandværks 50 års jubilæum med en festbuffet i
Fuglsøcentrets restaurant efter generalforsamlingen.
Siden sidste generalforsamling er antallet af interessenter passeret 100 således at der i dag er
registreret 105 medlemmer. Det skyldes, at det ved udgangen af 2013 lykkes at få etableret
en vandledning til Vængesø området, hvor de 6 sommerhuse og naturefterskolen blev
tilsluttet Asgilhøje Vandværk.
De nye interessenter på Borup Havvej er i nr. 20 Lars Nikolajen, i nr. 18 Asger Fredslund
Pedersen og Anne Mette Heick Hansen, i nr. 16 Sine Absalonsen og i nr. 12 Søren Harmsen.
På Vængesøvej er de nye interessenter i nr. 6 Jørgen Christiansen, i nr. 4 Gunnar Madsen og
samt ejendommen beliggende Vængesøvej 3, der ejes af Jørn Back Mikkelsen og Kim
Olesen og p.t. udlejes til Naturefterskolen.
Endvidere har der været et tre ejerskifter idet Daniel Morgan Bahnsen har overtaget
Tronhøjvej 14 efter Viggo Bahnsen, og Aage Mosegaard Mikkelsen har solgt Svend
Sørensensvej nr. 11til døtrene Tina og Karin Christie Fleischer og seneste har Vinny og Fritz
Rasmussen solgt Sved Sørensensvej 1 til Egon Vedel og Lene Kvist.
Vi vil gerne benytte lejligheden til de nye interessenter velkommen i Vandværket, og
henviser i øvrigt til § 9 i Vandværkets vedtægter, hvoraf det fremgår at rettigheder og
forpligtelser overfor vandværket overgår til nye ejere.
Vandforbruget i 2013 har været det lavest indenfor de sidste 20 år i alt på godt 2.600 m3,
men forventes at blive fordoblet i løbet af 2014, dels på grund af de nye tilslutninger og dels
på grund af at der i februar 2014 har været et vandspil på godt 900 m3 som følge af et brud på
vandinstallationerne i et af sommerhusene på Fuglevad.
Vi kan derfor fortsat opfordre til at man lukker for hovedhanen, når man forlader sit
sommerhus for længere tid.

Analyserapporten fra den seneste udvidet drikkevands kontrol har ikke givet anledning til
bemærkninger, så vi kan fortsat glæde os over den gode vandkvalitet.
Med hensyn til forsyningssikkerhed oplevede vi desværre, at vandet slap op lørdag
formiddag den 27. juli, som følge at et lynnedslag i vandværket. Efter el-installatøren
forgæves havde forsøgt at genstarte grundvandpumpen, måtte han konstatere at lynnedslaget
have ødelagt grundvandspumpen. Takket være Grundfos` weekendvagt kunne der udleveres
en ny SP8A-15 pumpe, som formanden hentede i Bjerringbro, samtidig med at smeden, elinstallatøren og entreprenøren trak den defekte pumpe op. Sidst på eftermiddagen var
vandtrykket igen op det normale, efter den nye pumpe var installeret. For at undgå
tilsvarende ventetid på levering af ny pumpe, er der gamle blev repareret og står klar, hvis
det skulle gentage sig.
I forbindelse med årets selvaflæsninger eller mangel på samme har der været en vis
utilfredshed med bestyrelsens arbejde, men også mange positive tilkendegivelser.
Nu er gebyret for ”manglende aflæsning eller for sent indberetning”, blev vedtaget på en
generalforsamling for at tilskynde interessenterne til at overholde tidsfristen for indberetning
af vandforbruget, så bestyrelsens efterfølgende har kunnet overholde Vandværkets tidsfrister
for indberetning til Syddjurs Kommune og PBS.
Eksempelvis har Vandværket skulle indberette Vandforbruget for 2013 til Syddjurs
Kommune seneste 1. februar 2014 fordelt på brugergrupper: Parcelhuse, landhuse, landbrug,
fritidshuse, mv.
Det har vi kunne gøre, selvom ikke alle indberetningerne fra fritidshusene var på plads, idet
vi ud fra det samlede forbrug og de rettidige indberetninger fra parcelhusene og landbrug har
kunnet beregne fritidshusenes forbrug.
Men når vi kommer til indberetningen til PBS, hvor deadline var udgangen af uge 7 for
udsendelse af vandafregningerne for 2013, har det været nødvendigt at sende Mogens
Vognsen og formanden ud for at aflæse de sidste 17 manglende aflæsninger for at få en
rettidig og retvisende opkrævning af vandafgiften for 2013.
Opgørelsen over de enkelte interessenters forbrug skal senere indberettes til Syddjurs
Kommune med henblik på Kommunens beregning af spildevandsafgift.
Kort sagt vi er ikke et privat vandværk, der kan gøre, hvad der passer os, men vi er et almen
vandværk, der skal følge reglerne for offentlige Vandværker.
Vænge Sø projektet har siden 1993 næsten været et fast punkt i beretningen, men nu kan vi
efter 20 år arbejde afslutte vores del af projektet med at de 6 sommerhuse og Feriegården
(den nuværende Naturefterskole) er blevet tilsluttet Asgilhøje Vandværk den 20. december
2013.
Det har været en meget lang proces siden Mogens Absalonsen, som formand for Vængesø
Vandværk, den 8. juli 1993 rette henvendelse til Asgilhøje Vandværk med henblik på
tilslutning, idet myndighederne allerede den gang ønske at nedlægge Vængesø Vandværk.
På baggrund af henvendelsen blev der i oktober 1993 udarbejdet en dispositionsplan for
tilslutningen af Vængesø forsyningsområde til Asgilhøje Vandværk.
Siden er Asgilhøje Vandværk løbende blevet opgraderet og senest i 2008 med et fuld
automatiseret filteranlæg baseret på dobbelt filtrering med iltning, samt med 4 stk. 300 liters
membranbeholdere i et lukket system, der sikre rent vand til forbrugerne og med kapacitet til
at kunne klarer tilkoblingen af Vængesø området.
I takt med Naturstyrelsens arbejde med at genskabe Vængesø og herunder planer om at hæve
vandsspejlet med 1meter i løbet af efteråret 2013 skred frem, har Syddjurs Kommune afholdt
flere møder med ejerne af Vængesø Vandværk, ejerne af de syv ejendomme, Helgenæs

Naturefterskole og Asgilhøje Vandværk, med henblik på at finde en løsning for områdets
fremtidige vandforsyning.
På baggrund af Asgilhøje Vandværks projektering af ny forsyningsledning frem til Vængesø
området efter forslag 3 og den gældende fordelingsnøgle mellem brugerne af Vængesø
Vandværk vedr. anlægsomkostninger, udarbejdede Syddjurs Kommune et udkast til en
afgørelse om godkendelse af projektering samt et påbud til Asgilhøje Vandværk om at
forsyne de ejendomme med drikkevand, og et påbud til de syv ejendomme om tilslutning til
Asgilhøje Vandværk, på de af Kommunen fastsat økonomiske betingelser.
Udkastet blev sendt til partshøring 9. august 2013 med mulighed for bemærkninger indtil
ultimo august 2013.
13. september 2013 blev Syddjurs Kommunes afgørelse meddelt parterne og
ledningsarbejdet kunne efterfølgende påbegyndes efter indbetalingerne havde fundet sted
senest 20. oktober 2013.
Desværre måtte Syddjurs Kommune gennem med politi anmeldelse før de sidste
indbetalinger var på plads medio november.
I forslag 3 var der planlagt en nedgravning af vandledningen langs sydsiden af Olaf Ryesvej,
men ejeren af matrikel nr. 11e ville ikke accepter en nedgravning, så der blev undersøgt
andre muligheder for fremføring af vandledning til Vængesø området nord om
sommerhusene langs Olaf Ryesvej (forslag 4). Men her løb vi ind i de problemer at området
var et EU habitalområde, og at det ville tage år inden man kunne forvente at få et svar på en
ansøgning, hvis man overhovedet fik en gravetilladelse.
Så vi måtte ændre projektering til styret underboring langs nord siden af Olaf Ryesvej og
under kanalen (forslag 5), hvilket gav ændre vilkår for de tilbud Asgilhøje Vandværk havde
indhentet.
Så aftalen blev at entreprenøren afregnede efter medgået tid og smeden fik dækning af ekstra
udgifter. Samlet lykkedes det at overholde det samlede budget vedr. ledningsarbejde og
stikledninger, idet de samlede udgifter beløb sig til kr. 279.757, hvor der i
projektbeskrivelsen til forslag 3 var indregnet 280.324.
Samlet er vi nået frem til et resultat alle parter kan være tilfreds med.
Helgenæs, den 12. juli 2014.
På bestyrelsens vegne Kjeld Mortensen.
*****

NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB:NB
Vedrørende udskiftning af vandure, der finder sted ultimo november og
primo december 2014, bedes interessenterne sikre sig, at Smeden kan
komme til målerbrøndene, samt at man evt. markere placeringen af
målerbrønden, hvis den ikke er umiddelbart synlig.
*****
Alle interessenter ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

