Referat fra
Generalforsamling i Vandværket
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30
i Hyllested Forsamlingshus
Fremmødte: 23 medlemmer
Ad.1)
Henning Kjærgård blev valgt til dirigent og Janne Kristensen til referent.
Ad.2)
Formand Jørgen Hansen aflagde følgende beretning:
Bestyrelsen har holdt 9 møder og 2 møder med kommunen, som er tilsynsførende og Syddjurs
Vandråd, som er samarbejdsorgan. Der har været besøg på 2 vandværker og kursusaktivitet.
Der er oppumpet 21.000 m3 vand – det samme som sidste år. Heraf bruger de 2 landmænd 13.000
m3 og de 98 andre forbrugere i gennemsnit 80 m3 hver. Bestyrelsen har igen i år foreslået at
justere forholdet mellem m3 pris og årlig afgift.
Bestyrelsen har effektueret den godkendte plan om en digitalisering af ledningsnettet, så alle
oplysninger om ledninger, stophaner m.m. er samlet på et sted i digital form. Ebeltoft VVS er ny
samarbejdspartner.
Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde med
værdiansættelsen. Se punkt 3.
I vandværket har der været de sædvanlige små problemer, som er udbedret. En pumpe skal dog
udskiftes snarest, samt nye stålrør nedsættes i stedet for galvaniserede, da stålrør har en længere
levetid. Desuden installeres nye målere med kontrollerbare kontraventiler og målerbrønde. Med
hensyn til kontraventiler til forbrugere med større installationer arbejdes der videre med sagen.
Vandkvaliteten fra Hyllested Vandværk er stadig i top. Se punkt 5.
Kravene til vandværkerne bliver hele tiden større. Uddannelse af den driftsansvarlige, nødledning
etc. Vandværkerne skal være klædt på til at imødegå alle slags problemer. Kommunen ønsker at
vandværkerne bliver mere robuste og ser gerne at vandværker slår sig sammen, som een af de
faktorer der kan bidrage til at skabe robusthed. Vi har fået henvendelse fra Skovgårde Vandværk
angående samarbejde om en nødledning ned til dem. I den forbindelse er der i Hyllesteds
bestyrelse et ønske om at undersøge om et tættere samarbejde med Skovgårde og Gravlev er en
mulighed.
Hyllested Vandværk fik fremsendt kommunens planer med ændrede forsyningsområder og Lars
Sørensen har været til møde med dem og fik en positiv respons på Hyllested Vandværks situation –
Rugård distrikt er nu en del af vores forsyningsområde. Se punkt 7

Ad. 3)
Regnskab ved kassereren Esben Poulsen
Kassereren gennemgik det omdelte regnskab. Resultatopgørelsen viste en underdækning på
35.375 kr. mod budgetteret 7.700 kr. Det skyldtes især mindre indtægt i vandafgift pr. m3 og større
udgifter end budgetteret til vedligeholdelse og vandprøver. Der blev stillet forskellige spørgsmål
vedrørende afskrivningerne, som for 2016 er foretaget på samme grundlag, som tidligere år, men
som fra 2017 vil blive foretaget med udgangspunkt i den værdiansættelse, der blev lavet i
slutningen af 2016.
I forbindelse med gennemgangen af balancen, oplyste kassereren, at det anførte tilgodehavende
hos forbrugerne på 223.534 kr. nu er nedbragt til 740 kr., idet der kun er en enkelt forbruger, som
mangler at betale årsafregningen for 2016.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt

Ad. 4)
Budget og takstblad
Den nye værdiansættelse er lavet med hjælp fra Foreningen af Danske Vandværker (DV). Hyllested
Vandværk har oplyst hvilke elementer, der indgår i vandværkets anlæg, deres alder, samt længde
og alder af ledningsnettet. Ud fra standardpriser har DV beregnet anlæggets oprindelige værdi til
5,6 mio. kr. og den nedskrevne værdi til 2,5 mio. kr. De tilsvarende værdier efter værdiansættelsen i
2011 var 6,7 mio. kr. og 2,8 mio. kr.
Forslaget til budget og takstblad er lavet med udgangspunkt i den nye værdiansættelse, hvilket
betyder, at afskrivningerne for 2017 bliver knap 20.000 kr. mindre, end de ellers ville have været.
Budget og takstblad er også baseret på bestyrelsens forslag om at nedsætte vandafgiften pr m3
fra 7 til 6 kr. og fastholde den faste afgift på 900 kr. I takstbladet er der indført et nyt gebyr på 250
kr. hvis forbrugeren ikke selv aflæser målerstanden og denne må foretages af bestyrelsen (alle
anførte priser og takster er ekskl. moms)
Der blev stillet forskellige spørgsmål til forslaget til budget for anlæg og investeringer, bl.a. til
målerne, som forventes skiftet i 2017. Efter en diskussion heraf blev budget og takstblad
enstemmigt vedtaget.
Ad.5)
Vandanalyser:
Påbud fra kommunen om at undersøge indhold af: Perfluorerede alkylsyreforbindelser
(pfasforbindelser) , som følge af problematisk affald tæt på Hyllested Vandværks
indvindingsområde. Der var ikke noget indhold omtalte stof.
Iltindhold i vandet er generelt svært at styre. Graden af iltindhold i vandet, har indflydelse på
smagen af vores vand. For højt iltindhold kan give ”spruttende” vandhaner i højtliggende områder.
Bestyrelsen overvejer at investere i et billigt aggregat, der kan styre iltindholdet.

Ad.6)
Der var ingen indkomne forslag.
Ad.7)
Henvendelse fra Skovgårde Vandværk vedrørende nødforsyningsledning mellem Hyllested og
Skovgårde. Hyllesteds forsyningsområde går den vej. Kommunen opfordrer til samarbejde
vandværkerne i mellem, for at sikre robuste vandværker i fremtiden. Bestyrelsen vil gerne
undersøge sagen og undersøge mulighederne for et tættere samarbejde. Ledningen skal også
forberedes til at blive en forsyningsledning.
Spørgsmål der blev stillet:
Er Gravlev med i disse planer? Hvad med Balle og Tirstrup?
Hvad sker der i en vandledning der ikke er i brug i lang tid?
Kan man ansøge kommunen om tilskud? Nødvendigheden af at have en diskussion, om vi vil være
en del af et større vandværk – vil vi selv bestemme?
Bestyrelsen vil som sagt undersøge sagen – og beslutningen skal tages på en generalforsamling
Ad.8)
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Opstillede kandidater:
Henning Kjærgård
Rasmus Brøgger
Børge Nissen
Der blev valgt 3 medlemmer til bestyrelsen:
Henning Kjærgård
Rasmus Brøgger
Børge Nissen
Ad.9)
Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
Følgende suppleanter blev valgt:
Bjarne Bengtson og Finn Hansen
Følgende revisorer blev valgt:
John Hansen og Kristian Madsen

Ad. 10) Eventuelt
Der var spørgsmål om hvorvidt en formand og kasserer kan gå ud af bestyrelsen samtidigt?
Umiddelbart står der ikke noget i vedtægterne om dette, og man konstituerer sig jo ikke på
generalforsamlingen, men i bestyrelsesregi. Den nye bestyrelse er velkommen til at trække på
Esben Poulsens og Jørgen Hansens ekspertise.
Morten overrakte Esben og Jørgen hver en gavekurv, ledsaget af nogle flotte afskedsord på
medlemmernes vegne.
Referent
Janne Kristensen

