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Protokol no. 63] 

 

Generalforsamling Feldballe Vandværk tirs. d. 12 April - 2022 kl. 19.00   

Feldballe Friskole. 

 

 

Dagsorden til Generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

 

På valg er følgende: 

 

Til bestyrelsen: 

Arne, Michael & Lars 

 

Suppleanter til bestyrelsen: 

Jan Degn, Anders Morgenstjerne 

 

Revisor 

Tommy Larsen, Thorsager  

 

Revisor Suppleant 

- 

 

Punkt 1: 

 

Valg af dirigent 

(Holger Degn) 

 

Punkt 2: 

 

Formandens beretning til Generalforsamlingen 2022 
 

På bestyrelsesmødet efter 2021 generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med Peter Friis 

Rasmussen som Formand, Lars Oltmann som Næstformand, René Jakobsen som Kasserer, Arne 

Degn som Driftsansvarlig og Michael Frederiksen, Bestyrelsesmedlem. 

I 2021 er der udpumpet og solgt 23.237m3 vand til de 237 forbrugere, mod 24.785m3 i 2020. 

Da vi gennem de sidste par år har udpumpet mellem 22…24.000 m3 må 2021 anses som værende et 

gennemsnitlig forbrugs år. 

 

Vi har i 2021 fået ny hjemmeside, grundet at den platform den gamle kørte i, ville udgå eller 

egentlig var udgået. GDPR/privatlivspolitikker var også en del af opgraderingen. 
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Vi har nedrevet den helt gamle vandværksbygning oppe ved vandværket og fået lukket og 

plomberet den boring der lå nedenunder. Samtidig er plæneklipperskuret blevet genbrugt og shinet 

op og rykket ned bagerst i vandværkshaven. 

 

På vandværket har vi i 2021 fået monteret en kalkforandringsenhed på afgangssiden af typen 

LAGUR. En LAGUR enhed gør at den kalk der er i drikkevandet, helt uden kemi, transformeres om 

til en mere regulær pulverform der gerne skulle gøre at fliser og overflader i f.eks. badeværelse og 

køkken er nemmere at rengøre samt man kan anvende mindre doser af rengøringsmidler, shampoo 

og sæbe. Varmelegemer i f.eks. vaskemaskiner og kaffemaskiner skulle heller ikke kalke til så nemt 

længere. 

 

Vandværket har sponsoreret en ny hjertestarter til byen. Den er placeret her på Friskolen i et 

tilhørende skab. 

 

Grundet den generelle udvikling i samfundet med at de små vandværker forsvinder lige så stille, 

dette af den ene eller anden årsag som kunne være stigende myndighedskrav til at skulle lave 

BNBO-tiltag samt at det er svært at værge folk til bestyrelserne etc. har bestyrelsen drøftet hvad 

man kunne forstille skulle ske med Feldballe Vandværk i fremtiden.  

Der har været drøftet tiltag som sammenlægning med nabovandværker, som f.eks. kunne være med 

Taastrup Vandværk og/eller Vedehøj Vandværk. Eller måske tilslutning med det nye Kaløvig Vand 

som Rønde & Hornslet står bag eller måske sammenlægning med Ebeltoft & Kolinds nye tiltag, 

Skramsø Vand. Skramsø Vand forventes at kunne levere vand allerede fra 2025 og det vil føre en 

hovedledning igennem Feldballe (til Kolind) som vi nemt ville kunne blive koblet til hvis det 

ønskes. Vi fortsætter dette undersøgende arbejde. 

 

Eurofins foretog de lovpligtige vandanalyser i april og juni 2021. Begge gange viste prøverne meget 

fine analysetal på både afgang vandværk og ledningsnet.  

Så vi kan endnu engang konstatere at vi har noget godt og dejligt rent drikkevand her i Feldballe! 

 

Revisor Tommy Larsen, Thorsager har gennemset vores regnskab og bilagsmappe og afleveret det 

retur i underskreven stand med bemærkning om at alt ser fint ud og der er styr på alle bilag. 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 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): 

Udover almindelig drift og vedligehold er der planlagt at den gamle hovedledning fra 1907 skal 

skiftes i år. Vi have for én god måned siden et større brud på denne gamle ledning som har 

resulteret i et vandspild på omkring 1.000 m3 direkte ud i jorden. Vi skal også have færdiggjort 

omkring vandværket.  

For 2022 er ikke planlagt nogen form for takstændringer ud over de sædvanlige årlige indeks-

reguleringerne der normalt er på ”Forsyningsledningsbidrag” samt ”Stikledningsbidrag”. 



Forhandlings Protokol for Feldballe Vandværk 
 

  Side 3 af 3 

Takstbladet for 2022 blev indsendt til Syddjurs Kommune i uge 9 og det er blevet godkendt af 

kommunen i uge 13. 

 

Budget og takstbladet blev fremlagt. 

 

(Budget og takstblad blev godkendt) 

 

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 Arne, Michael og Lars. Michael ønsker ikke genvalg. 

 

Følgende blev valgt: (Arne, Lars, Kasper Mikkelsen (ny)) 

 

Suppleant til bestyrelsen, på valg er Jan Degn 1. suppleant og Anders Morgenstjerne er 2. suppleant 

 

Følgende blev valgt:  

(Jan Degn og Anders Morgenstjerne blev valgt) 

 

Punkt 7:  

 

Punktet er udgået da vi anvender Tommy Larsen, Thorsager 

 

Punkt 8: Eventuelt  


