Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A.
Lørdag den 13. maj 2017, kl. 10.00 på
Den Skæve Kro, Ebeltoft

Formanden for vandværket, Kurt Laursen bød velkommen til de 39 fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Fisker til dirigent, som blev godkendt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og var beslutningsdygtig, idet
der havde været annonce i Ebeltoft Folketidende tirsdag, den 11. april 2017 og der var sendt mail
ud, med dagsorden til de brugere der var tilmeldt vandværkets nyhedsmail og endelig var
generalforsamlingen med dagsorden oplyst på vandværkets hjemmeside.
Dagsordnen til den ordinære generalforsamling var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2016 til godkendelse
4. Budget 2017 til godkendelse, herunder takstblad
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
2. Bestyrelsens beretning.
Dirigent Niels Fisker gav ordet til formand Kurt Laursen, der gennemgik bestyrelsens beretning:

Indvindingsanlæg, bygninger m.m.
Hasnæs Vandværk havde ved udgangen af 2016 - 777 brugere, så der er således i årets løb
kommet 2 nye brugere til.
Herudover har Djurs Vand fået en ny kunde på Elsegårde Skovvej, som vi også leverer vandet til
og mellem regner med Djurs Vand.
Der er i 2016 oppumpet 35.144 m3 vand, ca. 5 % mere end i 2015, hvor vi oppumpede 33.715
m3.
Vandsalget er steget tilsvarende, så vi kan kun se med tilfredshed på resultatet, og konstatere at
vores vandspild stadig holder sig på de 9 %. Som vi dog gerne ser gjort mindre.
For at eliminere vores vandspild har vi i 2016 fjernet de gamle stophaner på blandt andet
Klørgrund, Bjarkes Grund og en lille del af Øreflippen. Her kan vi se, at når vi kommer ned til
stophanen, er de tilstødende rør meget tæret, nogle går fra hinanden når vi prøver at fjerne dem,
så det er en god forebyggelse mod kommende vandbrud og begyndende utætheder. Vi fortsætter
i 2017 med udskiftning på Øreflippen, og så langt som vi kan nå, uden at sprænge budgettet.

Vandværket har stadig en stående tilladelse til at oppumpe 73.000 m3. pr år. Så vi lider ikke af
mangel på råvand.
Vandkvaliteten har, som de foregående år, været af meget høj kvalitet.
Eurofins, der foretager vand analyserne, har i 2016 udført 10 kontroller af vandkvalitet både på
vandværket på afgangssiden til ledningsnet, i boringer på/ved vandværket og hos os brugere. Der
er i disse kontroller ikke fundet fejl hverken omkring mikrobiologi, uorganiske forbindelser eller
pesticider.
Vi har dog på en enkelt prøve haft en enkelt kolibakterie, ved 37°. Der blev her lavet en ommåling
3 dage senere, her var der intet målbart, så vi går ud fra, at det var en fejl ved måle proceduren.
Vandet har herudover en meget fin hårhedsgrad på 10 ° dH.
Dette må betegnes som blødt vand.
Så der har igen i året 2016 ikke været anledning til kommentarer omkring vandkvaliteten i henhold
til Miljøministeriets bekendtgørelser.
Kvalitets kontrol/vandprøver kan ses på vandværkets hjemmeside.
Syddjurs Kommune gav den 13-05-16 Hasnæs Vandværk varsel om påbud af kontrol af
perflourerede alkylsyrerforbindelser (PFAS) i vandværkets indvindingsopland vides at være
arealer, som kan være forurenet med PAFS-forbindelser.
Dette på grund af at Region Midt har kortlagt en eller flere lokaliteter med brancher, hvor PFAS
har været eller kan havde været anvendt.
I prøven blev der pålagt at vandværket skulle udtage 12 prøver for enkeltstoffer.
Der blev ikke fundet rester af PAFS forbindelser i nogle af prøverne.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i løbet af 2016 afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Herudover korte møder på vandværket, vedrørende drift og vedligehold, rengøring af selve
vandværket og boringer, vedligehold af udendørs arealer.
Herudover har bestyrelsen bygget et redskabsrum, til opbevaring af diverse ting, som vi førhen
havde i kælderen.
Bestyrelsen har også deltaget aktivt i alle opgaver omkring det nye ledningsnet, for at holde prisen
nede på de forskellige anlægsopgaver.
Ledningsnet
Vandværket er i 2016 gået i gang med at lave et nyt omløb til Gåsehage oppe fra svinget ved
Øervej og ned til Øreflak, hvor vi kan koble os på den eksisterende hovedledning til Gåsehage.
Årsagen til at vi har valgt at etablere den nye by-pass ledning, er at Gåsehage området har været
meget sårbar, hvis der kom brud på den eksisterende hovedledning der blandt andet går under
slusen ved ferie- byen. Den har været gravet over flere gange og dermed lammes hele
vandtilførslen til Gåsehage.

Når vi er færdige med ledningen, som beregnes at være færdig medio 2017, kan vi herefter få
vandet frem til Gåsehage af denne nye ledning, så vi ikke mere er så sårbare med tilførslen til
Gåsehage.
Udover det har vi også lavet en nyt by-pass ledning fra Øreflippen 35 og til Øreflak 44. Formålet
med denne er, at ved eventuelle vandbrud i området, kan vi sammen med de mange nye hoved
lukkehaner afgrænse områderne, hvor vi er nød til at lukke for vandet ved eventuelle vandbrud, så
vi generer brugerne mindst muligt.
Der er også lavet en udskylnings hane yderst på Øreflak. Formålet med denne er, at hvis vi skulle
få en forurening på vores ledningsnet (hvilket vi aldrig håber sker), har vi her en mulighed for at
lukke alt vandet af vores ledningsnet og skylle det igennem, så eventuelle ting der ikke skal være i
vandet bliver fjernet.
Vi prøver med ovenstående tiltag at være mere på forkant, hvis der skulle ske nogle ting omkring
vandbrud og eventuel andet uforudset på vores ledningsnet.
Den, i 2013 udarbejdede investeringsplan for en femårige periode, bliver stadig løbende revideret i
forhold til den oprindelige og dækker nu frem til år 2020.
Mange af de ting der blev besluttet at lave, da planen blev iværksat i 2013 er udført, men der er
også ændret på denne hen af vejen, hvor der er kommet andre tiltag, som bestyrelsen har følt
mere magt påliggende, for en effektiv og fornuftig drift af vandværket.

Økonomi
Årsregnskabet følger vejledningen fra Erhvervsstyrelsen og er underlagt det generelle ”hvile i sig
selv” princip, hvor et eventuelt overskud eller underskud udlignes over en over- eller
underdæknings konto.
Regnskabet skal udvise et 0.
Årsregnskabet for 2016 udviser efter den ”gamle” regnskabspraksis et overskud før afskrivninger
og finansielle poster på 235.499 kr. mod året 285.362 kr., hvilket bestyrelsen finder
tilfredsstillende, taget de mange nye tiltag i betragtning jævnfør bestyrelsens beretning.
Hasnæs Vandværk har en god og sund økonomi, idet vi ved årsskiftet havde en kontant
beholdning på 1.898.957 kr. indestående i Djurslands Bank, Ebeltoft og Sparekassen Kronjylland,
Ebeltoft.
Året før havde Hasnæs Vandværk et samlet indestående på 1.804.548 kr.
Under administrationsomkostninger er der i år medtaget revisorhonorar og honorar til formanden
vedrørende 2015. Posterne er tidligere medregnet som skyldige poster.
Kasserer Hans Skov vil efterfølgende gennemgå regnskabet for 2016 og budget 2017, samt
takstblad for 2017.
Der var en enkelt bruger der spurgte, når vi nu havde en så stor kontant beholdning, om ikke hele
det gamle ledningsnet kunne udskiftes for at undgå fremtidig vandbrud / vandspild.
Kurt Laursen oplyste, at udskiftningen af hele det gamle ledningsnet ville beløbe sig til et større
million beløb, hvilket bestyrelsen ikke ønskede, da vandværket hele tiden skulle have en kontant

beholdning til en ny boring, såfremt der skete uheld og dette var påkrævet. En ny boring kunne
koste over en million kroner.
Bestyrelsen beretning blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.
3. Regnskab 2016 til godkendelse.
Bestyrelsesmedlem Hans Skov gennemgik det omdelte regnskab, der efter den ”gamle”
regnskabspraksis viser et overskud før afskrivninger og finansielle poster på 235.499 kr. mod året
285.362 kr. Regnskabet efter de nye retningslinjer viser en underdækning på 118.843 kr. mod året
før 57.291 kr.
Bestyrelsen finder regnskabet tilfredsstillende.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Budget 2016 og taksblad til godkendelse.
Hans Skov gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2017 der viser en underdækning på 88.000
kr. hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Takstblad for 2017 blev kort gennemgået, idet der ikke var ændringer i forhold til året før. Taksblad
blev herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Formand Kurt Laursen og Hans Skov var på valg.
Begge blev genvalgt.
Som suppleanter blev Benny Krogh og Erik Lund valgt.
7. Valg af revisor.
Kovsted og Skovgård, Ebeltoft blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt.
Under eventuelt var der en bruger der roste de flotte billeder bagerst i regnskabet.
Der var en bruger der havde problemer med at tilmelde sig vandværkets nyhedsmail. Et
bestyrelsesmedlem tilbød at hjælpe med problemet.
Dirigent Niels Fisker takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 10.45.
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