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Protokol no. 60] 

 

Generalforsamling Feldballe Vandværk tors. d. 10 Juni - 2021 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, Erling Jensen 

 

Revisor 

Tommy Larsen, Thorsager  

 

Revisor Suppleant 

- 

 

Punkt 1: 

 

Valg af dirigent 

(René Jakobsen) 

 

Punkt 2: 

 

Formandens beretning til Generalforsamlingen 2021 
 

Vi har i 2020 blot haft et bestyrelsesmøde grundet Covid19 situationen. På bestyrelsesmødet efter 

generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med Peter Friis Rasmussen som Formand, 

Michael Frederiksen som Næstformand, René Jakobsen som Kasserer, Arne Degn som 

Driftsansvarlig og Lars Oltmann, Bestyrelsesmedlem. 

 

I 2020 er der udpumpet og solgt 24.785m3 vand til de 237 forbrugere, mod 22.388m3 i 2019. 

Dette er en stigning på ca. 10 % og merforbruget skyldes nok at man grundet Covid19 situationen 

har været mere derhjemme end ellers både i hverdagen samt i ferier.  

 

På anlægssiden er der indkøbt en ny affugter til vandværket da den gamle ikke kunne mere. 

Vandværket er blev fuldt indhegnet nu og der er nu direkte adgang fra Møllevej til Vandværket. 
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Vandværket har sponsoreret en ny hjertestarter til byen. Den er placeret her på Friskolen i et 

tilhørende skab. 

 

På driftssiden har der været et par reparationer på ledningsnettet og Bakkevænget 21 har fået en ny 

stikledning lagt ind via Møllevej. Den gamle ledning, som kom oppe fra Ebeltoftvej, er lukket. 

 

Eurofins foretog de lovpligtige vandanalyser i marts og oktober 2020. 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 så fint ud og der var 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): 

For 2021 er ikke planlagt nogen form for takstændringer ud over de sædvanlige årlige indeks-

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

Takstbladet for 2021 blev indsendt til Syddjurs Kommune i uge 7 og det er blevet godkendt af 

kommunen i uge 11. 

 

Udover almindelig drift og vedligehold er der er ikke planlagt større projekter for 2021.  

Vi skal dog have færdiggjort helt omkring vandværket.  

 

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 René og Peter 

 

Følgende blev valgt: (René og Peter) 

 

Suppleant til bestyrelsen, på valg er Jan Degn 1. suppleant og Erling Jensen er 2. suppleant 

 

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

 

Punkt 7:  

 

Punktet er udgået da vi anvender Tommy Larsen, Thorsager 

 

Punkt 8: Eventuelt  


