
Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A 
Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00 

På Dan Hostel, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft. 
 
Næstformanden for vandværket, Per Prip bød velkommen til de 22 fremmødte. 
 

1. Valg af dirigent  
 
Bestyrelsen foreslog Niels Fisker til dirigent, som blev godkendt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og var beslutningsdygtigt, idet 
der havde været annonceret rettidigt i Ebeltoft Folketidende og generalforsamlingen dagsorden var 
oplyst på vandværkets hjemmeside.  
 
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling var følgende.  
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 2017 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 kasserer Claus Carstensen, der gennemgik bestyrelsens beretning. 

 
Indvindingsanlæg, bygninger m.m. 

 
 

Hasnæs Vandværk havde ved udgangen af 2017 - 778 brugere, så der er således i årets løb kommet 
1 ny bruger til. 
 
Der er i 2017 oppumpet 38.359 m3 vand, ca. 9 %  mere end i 2016, hvor vi oppumpede  35.144 m3. 
 
Vandværket har stadig en stående tilladelse til at oppumpe 73.000 m3 pr år. Så vi lider ikke af 
mangel på råvand. 
 
For at eliminere vores vandspild har vi i 2017 fjernet de sidste gamle stophaner på 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 2018 med udskiftning på Gåsehage, og så langt som vi kan 
nå, uden at sprænge budgettet. 
 
 



Vandkvaliteten har, som de foregående år, været af meget høj kvalitet. 
Eurofins, der foretager vand analyserne, har i 2017 udført 8 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. 
 
Vandet har herudover en meget fin hårhedsgrad på 9 ° dH.  
Dette må betegnes som blødt vand. 
 
Da bestyrelsen hørte, at der kunne være Pesticider i grundvandet flere steder i Danmark, 
Chloridazon desphenyl, tog vi straks kontakt til Eurofins, for at få tjekket vores grundvands 
forsyning, vand fra boringer. 
Der fandtes heldigvis ingen tegn på tilstedeværelse af sådanne pesticider, så det var en stor lettelse 
at få resultaterne af prøverne. Hasnæs Vandværk, var for øvrigt det første vandværk i Syddjurs, der 
fik lavet denne test, så mange roser fra Grundvandsgruppen, over vores hurtige tiltag og 
tilbagemelding. 
 
Så der har igen i året 2017 ikke været anledning til kommentarer omkring vandkvaliteten i henhold 
til Miljøministeriets bekendtgørelser. 
Kvalitets kontrol/vandprøver kan ses på vandværkets hjemmeside. 
 

Bestyrelsen 
 
 

Bestyrelsen har i løbet af 2017 afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
 
Herudover korte møder på vandværket, vedrørende drift og vedligehold, rengøring af selve 
vandværket og boringer, vedligehold af udendørs arealer. 
 
 
Bestyrelsen har også deltaget aktivt i alle opgaver omkring det nye ledningsnet, for at holde prisen 
nede på de forskellige anlægsopgaver. 
 
 

Ledningsnet  
 

 
Vandværket har i 2017 færdiggjort det nyt omløb til Gåsehage oppe fra svinget ved Øervej og ned 
til Øreflak, hvor vi nu 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 
 
Den, i 2013 udarbejdede investeringsplan for en femårige periode, bliver stadig løbende revideret i 
forhold til den oprindelige og dækker nu frem til år 2021. 
 



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 2017 udviser efter den ”gamle” regnskabspraksis et overskud før afskrivninger 
og finansielle poster på 235.499 kr. mod året før 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 2.046.507 kr. indestående i Djurslands Bank, Ebeltoft og Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft.  
Året før havde Hasnæs Vandværk et samlet indestående på 1.898.956 kr. 
 
Vi har fra Revision og Kommune, fået mange roser for vores drift og budgetter, hvor de begge 
tilkendegiver, et meget velfungerende Vandværk. 
 
Kasserer Claus Carstensen vil efterfølgende gennemgå regnskabet for 2017 og budget 2018, samt 
takstblad for 2018. 
 
Beretningen blev uden forbehold godkendt af generalforsamlingen.  
 
 

3. Regnskab 2017 til godkendelse 
 
 
Kasserer Claus Carstensen gennemgik det omdelte regnskab, hvorefter enkelte punkter blev 
uddybet efter spørgsmål fra generalforsamlingen. 
 
Regnskabet blev godkendt uden forbehold af generalforsamlingen. 
 
 

4. Budget for 2018 og takstblad til godkendelse. 
 
Claus Carstensen gennemgik budgettet, der i lighed med tidligere år er et minimumsbudget, idet 
ledningsnettet fortsat renoveres løbende efter bestyrelsens behov.  
 
Budgettet blev godkendt uden forbehold. 
 
Taksbladet for 2018 er uændret i forhold til 2017 bortset fra en mindre forhøjelse af gebyret ved 
giroindbetaling. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 



5. Behandling af indkomne forslag.  
 
 
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.  
 
 

6. Valg af Medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 

Benny Krogh der var indtrådt som suppleant for Hans Skov blev valgt for et år til betyrelsen. 
 
Claus Carstensen, Flemming S. Petersen og Per Prip blev genvalgt for 2 år. 
 
Som suppleant blev Erik Lund valgt og bestyrelsen belv bemyndiget til at udpege en suppleant 
yderligere, hvis det skønnes nødvendigt i løbet af året.  
 
 

7. Valg af revisor. 
 
Kovsted og Skovgård, Ebeltoft blev genvalgt som revisor. 
 
 

8. Eventuelt. 
 

Bestyrelsen blev rost for året arbejdsindsats og opfordret til at sende den sygemeldte formand Kurt 
Laursen en buket blomster med ønske om god bedring.  
 
Dirigent Niels Fisker takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.00. 
 
 
 
Per Prip     Claus Carstensen 
Fungerende bestyrelsesformand   Referent  
 
 
 
 
 
 
 
Flemming S, Pedersen     Benny Krogh 
 
 

 


