I/S ASGILHØJE VANDVÆRK
G E N E R A L F O R S A M L I N G 2021
I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Tid:
Lørdag den 10. juli 2021 kl. 11.00
Sted:
Svend Sørensens Vej 1, 8420 Knebel
Referent:
Hanne Wacher Kjærgaard, sekretær
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Flemming Østergaard valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden fremlægger beretningen.
En tilføjelse til den udsendte beretning er, at Arne udtræder af bestyrelsen. Suppleant Lasse
Werling overtager pladsen valgperioden ud.
Klaus Eriksen:
Godt at få beretningen ud på forhånd.
Ser positivt på selskabsændring til a.m.b.a.
Vedr. fusion: Mhp. forsyningssikkerhed er et samarbejde godt. Der mangler stadig information
om økonomien. Ejerstrukturen kan give anledning til interessekonflikter, da vi mest er
sommerhusejere, Kongsgaarde mest fastboende. Ledningsnettene: Er der tilstandsrapporter,
som kan sige noget om kommende udgifter? Vedr. potentiale for rationel drift: Måske?
Står bedre ift. Syddjurs - det tror Klaus ikke på. Måske er køreplanen for optimistisk.
Formanden svarer:
Vi er tættere på ift. de økonomiske baggrundstal. Alt skal være transparent. Den eventuelle
skæringsdato 31.12.21. er valgt ud fra regnskabsmæssige årsager. Bliver det for presset, skal det
ikke være denne dato. Der skal være tid til at få tingene ordentligt på plads.
Næstformanden omdeler dokumenter fra Stødov.
Thorkild: målere? Denne udgift skal også indregnes. En ekstraordinær generalforsamling i
november/december er ikke hensigtsmæssig.
Hanne Kjærgaard:
Det er vigtigt at fastholde, at intet er fastlagt. Det er en eksplorativ fase, og der skal være total
transparens og fairness, også jf. den foreslåede køreplan.
Ellen Finney:
Kan man kræve en minimumsgennemsnitsalder - giver det mening?
Formanden: alt skal være transparent og sammenligneligt.

Leif Spange Mortensen:
Uenigheden i bestyrelsen handler ikke om værdiansættelse, men om i hvilket omfang, der ved en
mulig fusion skal tages højde for forskelle i fremtidig vedligeholdelse af de to ledningsnet.
Tina Halkjær:
Geolog, arbejdet i 25 år med vandværker, har arbejdet med Syddjurs Kommune med indsatser
for vandværker osv., herunder kvalitet. Der er en brændende platform ift. sprøjtemidler - det er
ikke økonomi. Vi er pressede, hvis de 0,76 mikrogram/liter kommer op på 1 mikrogram. Derefter
kommer kommunen og stiller betingelser ift. handleplaner osv.
Bjarne, Niels Jensens Vej:
Kunne man lave et rør mellem vandværkerne?
Det har været diskuteret, og det er stadig en mulighed. Der er dog andre ulemper.
Såfremt en fusion ikke findes optimal, så kan denne løsning sagtens komme i spil igen.
Der søges tilsluttes et lukket forum eller en blog til hjemmesiden.
Beretningen vedtages enstemmigt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Jens Chr.: Er formuen ikke for stor ift.at man skal have en godkendelse af en femårsplan?
Bestyrelsen tager hånd om dette med kommunen.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
4. Fastsættelse af vandafgifter for 2021.
Bestyrelsen foreslår uændret takstblad. Dette vedtages.
5. Indkomne forslag:
Forslag fremsendt af Kjeld Mortensen:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde for at Asgilhøje Vandværks
interessentskab ændres til et AMBA, et andelsselskab med begrænset ansvar, så den solidariske
hæftelse bortfalder.
Dette gøres allerede jf. beretningen. Generalforsamlingen vedtager det som en
hensigtserklæring.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6 i vedtægterne
På valg er:
Kjeld Mortensen, Egon Kvist.
Yderligere opstiller Tina Halkjær Andersen
Kandidaterne præsenterer sig.
Tina Halkjær og Egon Kvist vælges.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Kim Jensen, Fuglevad 33, opstilles og vælges
8. Valg af revisor.
Flemming Østergaard, Fuglevad 9, foreslås og vælges

9. Valg af revisorsuppleant
Thorkild Kjær, Tronhøjvej 10, foreslås og vælges.
10. Evt.
Lasse Werling opfordrer til, at alle tænker sig om og undlader at anvende pesticider på deres
matrikel.
Det er vigtigt, at evt. ændringer i mailadresse og mobilnummer sendes pr. mail til
webmaster@asgilvand.dk
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Velkommen til vandværkets generalforsamling 2021.
Interessenter
Siden generalforsamlingen 2020 har der været ejerskifter:
Fuglevad 14 er overtaget af Charlotte og Poul Martin Wael
På Højden 16 er overtaget af Inger og Jesper Haarup Borchmann
Svend Sørensens Vej 12 er overtaget af Tina Halkjær Andersen og Tom Martlev Pallesen
Tronhøjvej 19 er overtaget af Bo Stadsager

Fuglevad 24 er overtaget af Lene Søby Pedersen og Charlotte Søby Hansen.
I flg. § 9 i vedtægterne overgår rettigheder og forpligtigelser over for Vandværket til de nye ejere.
Vi byder de nye interessenter velkommen i vandværket.
Vandforbrug
Vandforbruget i 2020 har været på 6565 m3. Det er et fald på 757 m3 i forhold til 2019.
Syddjurs Kommune har givet tilladelse til indvinding af 10.000 m3 vand pr. år til almen
vandforsyning. Forbruget ligger således godt inden for rammerne af vandindvindingstilladelsen.
Vandkvaliteten
Der udføres udvidet kontrol af vores drikkevand, som omfatter kontrol for pesticidrester.
1. juli 2021 er en ny drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1110 af 30/05/2021) trådt i kraft. For os
betyder det, at der tilføjes fem nye parametre til kontrol af drikkevand og boringskontrol.
Den næste analyse for pesticider er planlagt til feb. 2022.
I perioden feb.2020 til marts 2021 er der udtaget 7 prøver fra ledningsnet og taphaner og 2 prøver
fra vandværk og boring.
Vurdering af resultaterne.
Mikrobiologi

Uorganiske forbindelser
og metaller
NVOC

Pesticider

Der måles på coliforme bakterier, E. coli, enterokokker og kimtal.
De tre første ligger alle under detektionsgrænsen. Kimtal ligger
generelt langt under grænseværdien.
Alle resultater ligger pænt under grænseværdier
En enkelt måling viser en værdi lige på grænseværdien.
NVOC står for „ikke flygtigt organisk kulstof“. Følges ved kommende
målinger.
Chloridazon, desphenyl er målt til 0.076 mikrogram/l. Stofferne er
nedbrydningsrester af pesticider. Sundhedsmæssigt acceptable
daglige indtagelse er 50 mikrogram/l for børn.
Ingen fund af andre pesticider. Udviklingen følges ved kommende
prøver.
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Den samlede konklusion på analyser af vandkvaliteten er, at vandkvaliteten er i orden. Der er
konstateret lavt indhold af to pesticidrester, som ligger langt under den sundhedsmæssigt
acceptable grænse. Men udviklingen følges nøje ved kommende pesticidanalyser.
Luft i drikkevandet
Der har været tilbagevendende problemer med luft i vandet til stor gene for nogle. Årsagen til
problemet har vist sig at være utilstrækkelig vedligeholdelse af filteranlæg. Der er implementeret
forbedringer i kontrol og vedligeholdelse, og derfor forventes det, at problemet vil være reduceret
fremover. I vores vandværk luftes vandet aktivt med ilt for at binde mineraler. Det er overskud fra
denne iltning, som har givet med problemer med ”champagnebobler” i vandet ved tapning.
Vi har haft flere teknikere til at undersøge problemet, og der er gennemført flere tiltag for at finde
fejlen.
Det viste sig at en tilstoppet udfældningsbrønd gav ophobning af returskyllevand i filtret og
problem med funktionen af luftudladerne.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Syddjurs Kommune har afsluttet høring om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i juni 2021. En
del af planen er udpegning af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) med stop for
erhvervsmæssig brug af pesticider og begrænsning af afgrøder. Asgilhøje Vandværk har et mindre
område på ca. 1800 m2 omkring boringen. For at sikre vandboringen mod mulig nedsivning af
gødnings- og pesticidrester skal der indgås en aftale med lodsejeren omkring kompensation for
begrænsning i dyrkningsforhold.
Ændring af selskabsformen for I/S Asgilhøje Vandværk
Bestyrelsen har besluttet at foreslå generalforsamlingen at selskabsformen for vandværket
ændres til et a.m.b.a. selskab (andelsselskab med begrænset ansvar). Set i lyset af de pågående
diskussioner om fusion med andre vandværker har bestyrelsen dog valgt at vente med dette
forslag, indtil aftaler om eventuelle fusioner er klarlagt.
Fusion med andre vandværker på Helgenæs.
Der har været et langstrakt forløb med diskussion af fusion med Stødov og Kongsgårde-Borup
vandværker.
En fusion mellem de små vandværker med hver især kun én vandboring kan give grundlag for en
bedre forsyningssikkerhed, hvis der opstår problemer med kvaliteten af vandet. Det vil også give
potentiale for mere rationel drift og dermed en mere robust virksomhed. Endelig vil vi have en
mere gunstig position ved fremtidige forhandlinger om vandforsyning på Helgenæs.
Stødov Vandværk har meddelt, at de ikke ønsker at indgå i fusion med Kongsgårde-Borup og
Asgilhøje.
Efterfølgende har Kongsgårde-Borup Vandværk og Asgilhøje Vandværk fortsat forhandlinger om
grundlag for og perspektiver i en mulig fusion.
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Status er nu, at bestyrelsen i Asgilhøje Vandværk ikke er enige om, hvordan en eventuel
kommende udskiftning af gammelt ledningsnet skal indgå i værdiansættelsen af de to vandværker.
Diskussionen fortsætter i bestyrelsen. Hvis der er grundlag for videre forhandlinger med
Kongsgårde-Borup Vandværk, er det planen at lande en aftale om fusion i sensommeren 2021. Der
er enighed i de to vandværker om at udarbejde et transparent grundlag for forslag til fusion og til
at gennemføre en god offentlighedsfase. Køreplanen for projektet vil være
Aftale mellem bestyrelserne i de to vandværker om forslag til fusion.
Udsendelse af forslag til brugere i de to vandværker
September 2021. Afholdelse af et fælles informationsmøde for alle interesserede i begge
vandværker i.
Oktober 2021. Afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger i de to vandværker i
henhold til de respektive vedtægter.
Det er generalforsamlingen, der som den højeste myndighed skal træffe beslutning om en
eventuel fusion.
Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har valgt at inddrage suppleant Lasse Werling i arbejdet. Det har været en stor
fornøjelse. Vi har fået flere vinkler på diskussionerne og vi sikrer samtidig, at suppleanten er lige så
godt orienteret som resten af bestyrelsen.
Arne Vingren har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Lasse Werling indtræder i følge vedtægterne i
bestyrelsen i resten af Arnes valgperiode, som er frem til generalforsamlingen 2022.
Det er en epoke som dermed slutter og bestyrelsen retter en stor tak til Arne for 26 års indsats
som kasser.

Bestyrelsen for I/S Asgilhøje Vandværk
Hanne Wacher Kjærgaard, Leif Spange Mortensen, Arne Vingren, Kjeld Mortensen og Egon Kvist
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