Forhandlings Protokol for Feldballe Vandværk
Protokol no. 52]

Generalforsamling Feldballe Vandværk tirs. d. 5. marts - 2019 kl. 19.00
Feldballe Friskole.

Dagsorden til Generalforsamlingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Budget og takstblad for det kommende år fremlægges
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

På valg er følgende:
Til bestyrelsen:
René Lundø Jakobsen og Peter Friis Rasmussen
Suppleanter til bestyrelsen:
Jan Degn, Lars Oltmann
Revisorer
Ole Winther, Holger Degn
Revisor Suppleant
Jonas Baltzarsen

Punkt 1:
Valg af dirigent
(Ole Winther blev valgt)
Punkt 2:

Formandens beretning til Generalforsamlingen 2019
Vi har i årets løb haft 2 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamlingen blev
bestyrelsen konstitueret med Peter Friis Rasmussen som Formand, Michael Frederiksen som
Næstformand, René Jakobsen som Kasserer, Arne Degn som Driftsansvarlig og Erling Widahl,
Bestyrelsesmedlem.
I 2018 er der udpumpet og solgt 24.508m3 vand til de 237 forbrugere, mod 21.321m3 i 2017.
Mersalget på de ca. 3.200m3 må nok tilskrives det gode og varme sommervejr. På en normal uge
udpumper vandværket ca. 400m3 vand - I juni, juli og august udpumpede vandværket den dobbelte
mængde uden problemer.
2018 har været et forholdsvis stille år hvis mange kigger på anlæg og drift – der har kun været en
mindre reparation på et rør som sidder ifbm. det ene trykfilter på vandværket.
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Eurofins foretog de lovpligtige vandanalyser i marts og juli. Begge gange viste prøverne meget fine
analysetal på både ledningsnet og afgang vandværk. På baggrund af den megen omtale i pressen om
fund af nye pesticider på andre vandværker, fik vi fik lavet nogle ekstra analyser på vores
vandværk. Og den gode nyhed er at der ikke blev fundet spor af hverken desphenyl-chloridazon
eller methyl-desphenyl-chloridazon. Så vi kan endnu engang konstatere at vi har noget godt og
dejligt rent vand vi her i Feldballe!
I 2018 har vi fået foretaget en skelforretning med vores nabo Ebeltoftvej 33, dette da bestyrelsen
gerne vil have en indhegning om hele vandværket. Den fælles skelstrækning mellem vandværket og
Ebeltoftvej 33 er senest registreret i 1907 så det har været en nødvendighed at få kortlagt
skelgrænser og adgangsveje for både den ene og den anden part.
Vandværket er kommet med i en ny strukturgruppe angående et muligt vandsamarbejde med
nabovandværkerne (Rønde, Rostved, Ugelbølle, Følle, Kolind samt måske også Tåstrup, Ebdrup
samt Korup-Bjødstrup, om mulighederne for at etablere en fælles løsning i forhold til indvinding og
produktion af vand. Denne strukturgruppe vil via rådgivningsfirmaet Niras få lavet en såkaldt fase 0
udredning om det tekniske og økonomiske i dette mulige samarbejde for alle parter.
Vores hydroforanlæg er ikke blevet godkendt ved den seneste trykprøvning så bestyrelsen skal have
fundet en løsning på dette problem her i 2019.
Ole Winther og Holger Degn har været revisorkontrollanter på vores regnskab for 2018, og de har
med skarpe øjne kigget det igennem. Tak for det Ole og Holger!
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde det forløbende år.
På bestyrelsens vegne, Peter Friis Rasmussen
(Formandens beretning blev godkendt)
Punkt 3:
Regnskabet blev fremlagt (Rene + Peter):
(Regnskabet blev godkendt uden kommentarer)
Punkt 4:
Budget & Takstblad (Rene + Peter):
For 2019 er ikke planlagt nogen form for takstændringer ud over de sædvanlige årlige indeksreguleringerne der normalt er på ”Forsyningsledningsbidrag” samt ”Stikledningsbidrag”.
Takstbladet for 2019 blev indsendt til Syddjurs Kommune i uge 5 og det er faktisk lige blevet
godkendt af kommunen i uge 8.
Udover almindelig drift og vedligehold er der er planlagt 2 større projekter for 2019.
Nemlig en ny vejføring til vandværket via Møllevej. Den oprindelige støbejernsledning fra 1907,
som kommer til at ligge under denne nye vej, påtænkes også at skulle udskiftes. I denne forbindelse
vil vi også have færdiggjort indhegningen om hele vandværket.
Endvidere skal der findes en løsning på at vores hydrofor ikke blev godkendt ved den seneste
trykprøvning.
Bestyrelsen har afsat ca. kr. 200.000,- til disse projekter.
Budget og takstbladet blev fremlagt.
(Budget og takstblad blev godkendt)
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Punkt 5:
Der er ikke indkommet forslag inden for tidsfristen som var d. 1. februar.
Punkt 6:
Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen
Valg til bestyrelsen, på valg er René Lundø Jakobsen og Peter Friis Rasmussen
Følgende blev valgt: (Begge blev genvalgt)
Suppleant til bestyrelsen, på valg er Jan Degn 1. supp., Lars Oltmann 2. supp.
Følgende blev valgt:
(Begge blev genvalgt)
Punkt 7:
Valg af revisor, Ole Winther og Holger Degn
Følgende blev valgt: (Begge blev genvalgt)
Revisor suppleant, Jonas Baltzarsen
Følgende blev valgt: (Jonas Baltzarsen blev genvalgt)
Punkt 8: Eventuelt
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