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Protokol no. 66] 

 

Generalforsamling Feldballe Vandværk tors. d. 9. Marts - 2023 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: 

René & Peter 

 

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 2023 
 

På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med Peter Friis 

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

Degn som Driftsansvarlig og Kasper Mikkelsen Bestyrelsesmedlem. 

 

Der er i 2022 udpumpet og solgt 22.612m3 vand til de 237 forbrugere, mod 23.237m3 i 2021.  

Så 2022 har været et normal år når man kigger på den udpumpede vandmængde som er leveret ud. 

Der er dog oppumpet knap 24.000 m3 fra de to boringer på vandværket. Et brud på den gamle 

støbejernsledning fra 1907 som ligger fra Møllevej og ned til Lufthavnsvej samt tre frost-

sprængninger hos forskellige forbrugere i december har givet et ledningstab på knap 1.400 m3 

vand. Som en udløber af dette vil den gamle støbejernsledning enten blive nedlagt eller udskiftet her 

i 2023. 
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Eurofins foretog to store vandanalyser på begge boringer samt på ledningsnettet i juli og november. 

Ved analyserne blev der testet for nye samt gammelkendte pesticider samt, som noget nyt, for  

PFAS forbindelser. PFAS forbindelser er der meget fokus på lige nu da de kaldes for evigheds-

kemikalier. De er ekstremt vedholdende i vores miljø og krop og er fundet utallige steder.  

Men dog heldigvis ikke i vores drikkevand.  

Alle vandanalyserne viste fine resultater, dog er der i den nyeste boring konstateret en snert DMS 

samt R471811. Begge stoffer er nedbrydningsprodukter som stammer fra nogle svampemidler som 

er brugt i gartnerier samt i træbeskyttelse.  

DMS og R471811 pesticiderne er begge noget man først er begyndt at analysere efter indenfor de 

sidste par år - så hvor længe vi har haft disse stoffer i vores drikkevand er ikke til at sige, dog er den 

målte koncentration meget lille. Men det er da noget der har fået bestyrelsen til at tænke på hvad der 

skal ske hvis vi rammer en for høj grænseværdi af et givent pesticid.  

Skal vi så lave nye boringer, nedlægge vandværket eller måske sammenlægge med eller købe vand 

fra et nabovandværk! 

Ebeltoft og Kolind har stiftet et fælles vandværk, Skramsøvand, som forventes taget i drift om ca. 3 

år. Vi er blevet tilbudt fri tilslutning til dette nye store vandværk da ledningsforbindelsen mellem 

Kolind og Ebeltoft alligevel kommer forbi Feldballe. Vi må ser hvad fremtiden bringer! 

  

Summasumarum vil jeg dog sige at vi stadigvæk har noget godt og dejligt rent drikkevand her i 

Feldballe. Faktum er, at jo mere man måler efter jo større er chancen for at finde noget som ikke bør 

være i drikkevandet. Der vil helt sikkert komme flere pesticider og kemiske stoffer på listen over 

ting som der skal testes for i fremtiden. 

 

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

retur i underskreven stand med bemærkning om at alt så fint ud. 

 

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): 

For 2023 er ikke planlagt nogen form for takstændringer ud over de sædvanlige årlige indeks-

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

Takstbladet for 2023 blev indsendt til Syddjurs Kommune i uge 6 og det er blevet godkendt af 

kommunen i uge 7. 

 

Samtlige forbrugermålere bliver udskiftet i 2023 da de nuværende Multical21 målere er blevet 9 år.  

Vi har som erstatning bestilt den nye flowIQ2200 måler fra Kamstrup. Denne måler skulle have et 

stærkere aflæsningssignal samt denne måler indeholder en unik lækagesøgningsfunktion. 

 

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 og Peter 

 

Følgende blev valgt: (René og Peter) 

 

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

 

Følgende blev valgt:  

(Jan Degn og Anders Morgenstjerne (ny) blev valgt) 

 

Punkt 7:  

 

Punktet er udgået da vi anvender Tommy Larsen, Thorsager 

 

Punkt 8: Eventuelt  


