I/S Asgilhøje Vandværk
Referat fra generalforsamling.
Dato:
09-07-2016
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
Flemming Østergård blev valgt
2. Formandens beretning
Beretning nr 52 blev fremlagt af Kjeld.
Der blev stillet flere spørgsmål fra generalforsamlingen
Spørgsmål: Tidshorisont for kommunens ændringer i vandforsyningsplanen?
Er det normalt at etablere en nødforsyning fra nabovandværker?
Hvor mange vandværker er der på Helgenæs?
Hvilke løsningsmodeller overvejes i bestyrelsen?
Skal nuværende forsyningsledning på Tronhøjvej erstattes?
Svar:
Det forventes at en endelig vedtagelse og implementering af vandforsyningsplan nemt kan
løbe over en periode på 10 år.
Asgilhøje har ingen nødforsyning. Det kan være problematisk ved uheld på forsyningsledningerne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at etablere en nødforsyning til
nabovandværk. I øvrigt vil det være i tråd med de modeller, der arbejdes i kommunens
forsyningsplan.
Der er 8 alm. Vandværker på Helgenæs plus et antal mindre boringer. En del er koblet
sammen i en pumpestation.
Der er ikke nogle konkrete kontakt med nabovandværker vedr. etablering af nødforsyning.
Det vil dog være nærliggende at undersøge mulighederne med vandværket i Kongsgårde.
Den nuværende ledning på Tronhøjvej er OK. Det vil ikke være nødvendigt at ændre den ved
en evt. sammenkobling med vandværket i Kongsgård.
Generalforsamlingen var i godt humør, og der var flere mindre kommentarer og bemærkninger. Da alle
spørgsmål var besvaret sendte Flemming formandens beretning til afstemning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab
Regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, ogoffentliggjort på
hjemmesiden.
Kasserer gennemgik regnskabet.
Revisoren bemærkede en regnskabsmæssig divergens på 84 øre, som var opstået ved afrunding.
Regnskabet korrigeres og offentliggøres på vandværkets hjemmeside.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Vandafgift 2016.
Bestyrelsen foreslog følgende ændringer i takster:
Fast vandafgift:
375,00 kr
 475,00 kr
M2 afgift:

6,00 kr/m3

 8,00 kr/m3

De foreslåede takster blev enstemmigt vedtaget.
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5. Indkomne forslag
Poul Sørensen har foreslået, at vedtægterne ændres, så der ikke skal vælges suppleanter til bestyrelsen.
Forslaget begrundedes med, at suppleanten ikke bliver informeret tilstrækkeligt til at kunne træde ind i
bestyrelsen, hvis det bliver nødvendigt.
Forslaget blev sendt til afstemning.
Stemmerne blev fordelt således:
For
1
Imod
25
Undlod at stemme
2
Forslaget blev dermed ikke vedtaget. Formanden bemærkede, at det naturligvis er nødvendigt, at
informere suppleanter om, hvad der sker i vandværket i løbet af året.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 medlemmer var på valg. Arne Vingren, Leif Spange Mortensen og Birgit Lindø. Birgit ønskede ikke genvalg.
Følgende blev valgt til bestyrelsen. Arne Vingren, Leif Spange Mortensen og Poul Sørensen.
7. Valg af suppleant
Hanne blev foreslået og valgt.
8. Valg af revisor
Flemming Østergård blev genvalgt
9. Valg af revisor suppleant
Thorkild tager et år mere.
10. Eventuelt
Materiale vedr. vandforsyningsplanen lægges på hjemmesiden.
Det forsøges at give bedre information til brugerne ved planlagte reparationer. Det er lidt træls at stå med
sæbe i håret og en tørlagt bruser.
Det blev bemærket, at landmænd kan søge vandværket om kompensation, hvis der er restriktioner på
dyrkningsbetingelser – 25 m regel. Taksten er fastlagt af Miljøministeriet.
I øvrigt intet under evt.
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Formandens/bestyrelsens beretning 2016
Velkommen til generalforsamlingen i I/S Asgilhøje Vandværk 2016, som er nummer
52 i rækken af generalforsamlinger i Vandværkets historie.
Siden generalforsamlingen i 2015 har der ikke været registreret nye tilslutninger til
Vandværket, så antallet af medlemmer er fortsat 106, men der har været 4
ejerskifter siden sidst.
Christian Schønau har solgt Fuglevad 25 til Anders Nørager Christiansen, Jacob
Nørager Michaelsen og Peter Juul Christiansen (Risskov), og Kjeld Jørgensen har
solgt Asgilhøjevej 25 til Tina og Kurt Laursen (Hadsten), endvidere har familien
Richter solgt Fuglevad 28 til Else Merete Pedersen (Risskov). Ved årsskiftet har
Danske Bank solgt Tronhøjvej 3 til Anna og Søren Tarp (Risskov).
Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde de nye interessenter velkommen i
Vandværket, og i øvrigt henvise til § 9 i Vandværkets vedtægter, hvoraf det fremgår
at rettigheder og forpligtigelser overfor Vandværket overgår til de nye ejere.
Vandforbruget i 2015 har været på 5.043 m3 og svarer til det forventede forbrug
efter at Naturefterskolen er blevet tilsluttet, og der ikke har været vandspild i året,
der er gået. Samlet kan vi konstatere, at under normale forhold vil vi kunne holde os
inden for vores vandindvindingstilladelse på 6.000 m3 pr. år. Tilladelsen skal fornyes
i forbindelse med Syddjurs Kommunes kommende vandforsyningsplan for Helgenæs.
Med hensyn til vandkvaliteten viser de seneste analyserapporter, at der kun har
været problemer med et enkelt måleresultat ud af 27 målinger, idet måling
af ”Farvetal, Pt” var 14 mg Pt/l, hvor kravværdien er max 5 mg/l ved udgang fra
vandværk.
Det var årsagen til, at firmaet A. Højfeldt A/S blev sat til at undersøge årsagen til at
filteranlægget ikke virkede optimalt. Ved kontrollen af filteranlægget blev det
konstateret, at pumpeydelsen ikke var tilstrækkelig til at sikre en ordentlig
returskylning af filtret.
Råvandspumpen er nu udskiftet og problemet skulle være løst, hvilket skulle fremgå
af den næste planlagte prøvetagning efter sommerferien.
Grund til at pumpen mister sin ydeevne er det høje indhold af jern og mangan i
boringen, der får pumpen til at ”sande til i okker”, så vi må påregne at skulle bytte
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rundt på de to råvandspumper, vi råder over, hvert andet år og sende dem til
renovering på skift ved Grundfos i Bjerringbro.
I forbindelse med Syddjurs Kommunes forestående udarbejdelse af en
vandforsyningsplan for Helgenæs er samtlige vandværker på Helgenæs blevet
inddraget i planlægningen ved et fællesmøde den 7 marts 2016 i Syddjurs Kommune,
hvor Syddjurs Kommune præsenterede vandværkerne for:
Resultatet af grundvandskortlægningen på Helgenæs herunder nitratfølsomme
indvindingsområder, mv.
Udfordringer på grundvandsområdet for grundvandet herunder korte boringer,
pesticid- og nitratpåvirkning, mv.
Forsyningsstruktur herunder fremtidige kildepladser, forsyningssikkerhed og
robusthed samt etablering af nødforbindelser mv.
Muligheder for en fremtidig vandindvindings- og vandforsyningsstruktur på
Helgenæs.
I forlængelse af mødet blev der aftalt yderligere et møde til den 2. juni 2016, hvor
Syddjurs Kommune lovede at komme med 3 løsningsmodeller for en fremtidig
forsyningsstruktur for Helgenæs.
Ved mødet den 2. juni 2016 blev vandværkerne præsenteret for følgende
løsningsmodeller:
Model 1: 2 vandværker et i Nord og et i Syd, med to kildepladser.
Til overvejelse:
Vandværk Nord: Etablering af en ny kildeplads
Vandværk Syd: Etablering af en ny og mere robust boring
Model 2: 1 vandværk (Syd) og 1 kildeplads.
Til overvejelse:
Etablering af en ny og mere robust boring
Etablering af en ekstra boring
Etablering af et nyt ledningsnet fra den nordlige del af Helgenæs til Vandværk
Syd
Vandværkerne bør overveje en simpel selskabsform
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Model 3: Ingen almene vandværker på Helgenæs, men kildeplads hos Skellerup Enge.
Overvejelser:
Etablering af et nyt ledningsnet på store dele af Helgenæs, samt fra Helgenæs
til Skellerup Enge Pumpestation
Vandværkerne bør overveje en simpel selskabsform.
Både ved model 1 og 2 har Asgilhøje Vandværk mulighed for at tilslutte sig Skellerup
Enge Pumpestation via Dragsmur.
Ved mødet blev præciseret, at der også en model ”nul” – uændret
vandværksstruktur, men med et øget samarbejde mellem vandværkerne bl.a. med
etablering af gensidig nødforsyning.
I forbindelse med Kommunens modeller, hvor der bør overvejes en simpel
selskabsform, bemærkes det, at evt. nedlæggelse af vandværker og/ eller
distributionsselskaber er det enkelte vandværks ansvar indenfor rammerne af
gældende vandforsyningsplan.
Kommunen kan ikke lukke et vandværk, hvis det vand, der distribueres fra
vandværket, overholder alle kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr.
1310 af 25. november 2015, så vi gør alt for at de overholdes.
I forlængelse af de fremlagte modeller er der indkaldt til et nyt møde i Kommunen
den 25. august 2016 med formændene for samtlige vandværker på Helgenæs, hvor
det skal drøftes, hvilken forsyningsmodel der skal arbejdes videre på.
Alle repræsentanter for vandværkerne på Helgenæs er enige om, at der ikke tages
beslutning om en fremtidig struktur, førend vi kender alle de økonomiske
konsekvenser og generalforsamlingerne i de enkelte vandværker har taget stilling.
Når Syddjurs Kommune har fået fastlagt en vandforsyningsplan for Helgenæs, skal
Kommunen efterfølgende udarbejde en indsatsplan til sikring af vandforsyningen
mod pesticid- og nitratforurening, i denne sammenhæng skal man ikke forvente at
Syddjurs Kommune vil gribe til ekspropriation for at sikre rent drikkevand, men at
det bliver en udgift for vandværkerne i form af erstatning til de berørt landmænd,
der får pålagt begrænsninger i deres arealanvendelse.
Med hensyn til den radiobaserede fjernaflæsning af vandmålerne kan vi i år se frem
til at få samtidig aflæsning af alle målere og dermed mulighed for en retvisende
sammenligning mellem det forbrugte vand ved interessenterne og den oppumpede
vandmængde.
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I forbindelse med de forestående vandforsyningsplaner vil bestyrelsen arbejde med
at sikre en hensigtsmæssig nødforsyning.
Helgenæs, den 9. juli 2016
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