Referat af Boeslum Bakker Vandværk’s ordinære generalforsamling
lørdag den 13. april 2019 på Danhostel-Ebeltoft.
Generalforsamlingen startede med kaffe og rundstykker fra kl. 9.30. Kl. 10.00 bød Anders
Bøgh velkommen og præsenterede de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Henrik Laursen var
desværre forhindret i at deltage.
Igen i år, er det vedtaget, at referat fra generalforsamlingen ikke bliver sendt ud. Referatet
kan læses på www.boeslumbakkervand.dk eller rekvireres ved henvendelse til Lone
Møller.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Efter forslag fra bestyrelsen, blev Iver Kannegård valgt til dirigent. Han takkede for valget
og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i overensstemmelse med
vedtægterne, efter hvilken den også var beslutningsdygtig.
3 stemmetællere blev valgt – Grethe Andersen, Lisbeth Dalgaard og Palle Dannemand.
Palle Dannemand måtte senere trække sig, da han stillede sig til rådighed for valg til
bestyrelsen. Lone Møller blev valgt.
Det blev oplyst, at der var udleveret i alt 29 stemmesedler og han gav derefter ordet til
formanden.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
Som næstformand har jeg udfærdiget årets beretning, idet formanden, Henrik Laursen er
blevet forhindret.
Der er nu gået et helt år efter at Tranbjerggårdens Vandværk har tilsluttet sig BBV.
Jeg tror det var en god beslutning Tranbjerggården tog, idet myndighederne hele tiden
skærper kravene til at drive vandværk. Dette er med til at gøre det mere omkostningstungt
af drive de små vandværker. Vi er nu blevet et vandværk med over 1.800 forbrugere og er
dermed blandt de største i Syddjurs Kommune.
Der er renoveret og udskiftet forsyningsledninger ved Dråby Strand i Brigvej, Jollevej og
Djunkevej, nu er den gamle ledning fra Brigvej til Ydunvej endelig færdig sløjfet, ledningen
krydsede flere grunde og lå under enkelte af husene der.
Der er lagt ny ledning i Mariendalsvej. I vinter er der lagt ny ledninger i mindre strækninger
af Majgårdsvej og Bjørnevej samt en ny ledning op i Dråby Kirkevej for nye tilslutninger af
nr. 3 og 5 der.
Kravene til vandprøver for analyse af rigtig mange stoffer udvides. Der findes hele tiden
nye stoffer der skal analyseres for. Vi har fået foretaget de obligatoriske vandprøver både
på vandværket og hos forbrugerne, sådan som det er krævet. Ligeledes har vi fået
analyseret for de seneste nedbrydnings produkter fra pesticider:
Desphenyl-chloridazon
Mehyl-desphenyl-chloridazon
1, 2, 4-triszol og

fremadrettet skal boringerne også undersøges for N, N-dimethylsulfamid, også kaldet
(DMS)
Samtlige analyser har været fejlfrie.
Som vi alle ved var det en meget varm og tør sommer i 2018
hvor der blev brugt rigtig meget vand, men der viste sig ikke problemer med at indvinde og
udpumpe vand nok.
I 2018 blev der fra vandværket udpumpet 127.442 m3
alene i juli måned blev der udpumpet 19.837 m3 medens der i juni og august blev
udpumpet næsten samme mængde i begge måneder, nemlig 12.700 m3
Således blev juli 2018 den måned i vandværkets historie med størst udpumpede mængde.
Jeg har heller ikke tidligere oplevet, at alle 4 pumper kørte samtidigt for at holde
vandtrykket. Men det er desværre ikke alt vandt der er kommet gennem forbrugernes
målere. Der har været et lednings tab på 11,84%, det er ikke er acceptabelt med så stort
et spild.
Men vi har et meget omfattende ledningsnet, før sammenlægningen var der over 50 km
rør i jorden. Der er langt fra rensningsanlægget ved Boeslum Strand til Jernhatten og fra
Boeslum Strand til Tranbjerggården og til Filmhøjskolen.
Der var bl.a. en utæthed ved Boeslum Strand, som vi brugte megen tid på at finde,
undergrunden er det rene sand og opsluger vandet uden det er muligt at se på overfladen.
Der er desværre også forbrugere, der har haft utætheder efter måleren, hvilket kan blive
en bekostelig affære for den enkelte. Så jeg vil som tidligere opfordre til at I jævnligt
aflæser jeres vandmålere, for derved at imødegå overraskelser.
Lidt om aktuelle fremtidsplaner:
Bestyrelsen har megen opmærksomhed på at sikre forsyningen til forbrugerne, så værket
har tilstrækkelig kapacitet dertil og samtidig at få et tidssvarende anlæg.
Sammen med vores rådgivere fra brøndborerfirmaet Højfeldt planlægger vi at sløjfe de
åbne filtre for at erstatte dem med lukkede trykfiltre. Det er den type der bruges til
vandbehandling i dag. Samtidig hindrer vi at der fremover er åben adgang til vandet,
hvilket der hidtil har været. Disse filtre kan placeres hvor de åbne ligger nu, så vi undgår
udvendig ombygning.
Nogle af bestyrelsesmedlemmerne har besøgt Langå Vandværk, hvor der er foretaget en
lignende renovering. For at have en større forsyningssikkerhed vil vi bygge en ny
vandtank, nedgravet på nord siden af den eksisterende bygning. Det bliver en tank på 200
m3, samme størrelse som den nuværende. Det giver således en fordobling af kapaciteten
og giver mulighed for at tage den ene tank ud af drift for renovering.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til Djurs Vand for administration og tak til de
håndværkere vi har brugt hen over året.
Hermed skal jeg stille beretningen til generalforsamlingens disposition for kommentarer.

Ole Helmig spurgte ind til vandspildet. Er 11,84% højt og hvad er acceptabelt?
Anders Bøgh svarede, at spild over 10% bliver vi straffet økonomisk for, så det er vigtigt at
komme under 10% - dog håber vi at kunne komme under 5%.
Anders Bøgh forklarede, at når vandværket udfærdiger ledningsrenovering, er der mange
lukke/lukke op, og det kan også foranledige brud andre steder på ledningsnettet.
Per Sieg opfordrede alle forbruger, til at holde øje med vand der kommer op, på deres
gåture, og kontakte vandværket.
Ole Helmig spurgte om vandværket tester for alle pesticider.
Dette svarede Per Sieg med, at der findes utallige slags pesticider, og der kommer hele
tiden flere til. Når der findes spor der overskrider grænseværdierne, udsendes der påbud
om pligt til at teste, og alle påbud følger vandværket.
Lisbeth Dalgård spurgte, om lækager hos forbrugerne også talte med i spildet?
Nej, lækage hos forbrugerne er talt på deres målere – spildet er på ledningsnettet eller før
målerne, svarede Anders Bøgh
Ole Helmig spurgte om der fandtes en standardbeskrivelse for smagen af vand?
Per Sieg svarede, at det gør der ikke. Smagen og hårdheden afhænger af jordbundsforholdene, hvor boringer er placeret og hvilken dybde de pumper op fra.
Hermed blev formandens beretning godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået af Lone Møller.
Hvad dækker note 6 ” andre finansielle omkostninger” på kr. 221.433?
Det er kurstab pr 31. december, på vores investeringer.
Det er 33% aktier og 66% obligationer og alle med meget lav risiko.
Per Sieg supplerede, at aktiemarkedet gik nedad i 4. kvartal – men allerede i 1. kvartal
2019 er det genoprettet.
Hvad er ”eksternt administrationshonorar” – det er den årlige udgift til Djurs Vand Erhverv,
som varetager regnskab, forbrugsopkrævning og sekretærfunktion.
I 2018 dækker den også konvertering mellem de to vandværker.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse.
Budget blev gennemgået.
Der blev stillet spørgsmål, som bestyrelsen besvarede med, at det kun er budgettal og de
er sat, så vi er på den sikre side.

Takstbladet blev gennemgået.
Driftspriserne er ikke ændret - tilslutningsbidragene er index-reguleret.

Budget og Takstblad blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
(for 2 år)
bestyrelsesmedlem Henrik Laursen, ønsker ikke genvalg
(for 2 år)
bestyrelsesmedlem Anders Bøgh, villig til genvalg
Dirigenten spurgte, som der var andre forslag til bestyrelsen, og fra salen meldte Palle
Dannemand og Kim Olesen sig.
De 3 præsenterede sig, inden valget.
Anders Bøgh og Kim Olesen blev valgt.
Bestyrelsen foreslog Egon Dybdal, som suppleant, og han blev valg.
Vi takker for 12 års godt samarbejde, hvoraf de 5 år som formand, og ønsker Henrik
Laursen god vind fremover.

7. Valg af statsautoriseret revisor
Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

8. Eventuelt
Der blev igen i år udtrykt ønske om, at få porto udgiften væk, og modtage indkaldelse til
generalforsamlingen på mail.
Anders Bøgh oplyste, at det kræver en vedtægtsændring, da vi i dag er bundet af, at skulle
indkalde hver enkel og samtidig orientere om vandkvaliteten.

Der var indsendt et forslag, men desværre for sent. Dette blev fremlagt:
Forbruger ønskede at blive fritaget for fast årlig afgift på en grund, som ikke er bebygget.
I Boeslum Bakker Vandværk er forbrugerne blevet opkrævet, fra den dag de har haft
mulighed for tilslutning. Der er mulighed for plombering af ledning, men dette kræver
betaling af en ny tilslutning, den dag man ønsker dette.
Anders Bøgh orienterede kort omkring modernisering af vandværket, som forventes
igangsat efter sommerferien.
Palle Dannemand takkede bestyrelsen for endnu et år med et veldrevet vandværk.
Dirigenten takkede for god ro og orden under afviklingen af dagsordenens punkter og gav
ordet tilbage til formanden for afsluttende bemærkning.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.50.

23. april 2019

______________________________
Iver Kannegård, dirigent

______________________________
Lone Møller, referent

