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Bestyrelsens Beretning 

2019 har været et stille år i Selkær Mølle Vandværk. 
Bestyrelsen har haft 4 møder i løbet af året, og der har ikke været nogen store ting på 
dagsordenen. 

Malene har været formand indtil sommerhuset Mølletotten 46 blev solgt 8/11-2019. 
Derefter konstituerede bestyrelsen sig således at Peter Tylvad blev formand og suppleant 
Ninna Hagen, indtrådte i bestyrelsen. Bestyrelsen har således siden november ikke haft 
suppleanter, men Malene har deltaget i bestyrelsesarbejdet som ressourceperson. 

Siden sidste år har Djurs Vand varetaget tilsyn, drift og vedligehold af vandværket samt 

fået overdraget regnskabet "flydende" fra Martin Rasmussen, som har varetaget 
regnskabsdelen de seneste mange år. 
Der har været en del arbejde med at få overdraget regnskabsdelen, men det skulle så vidt 

vi ved være på plads nu, og skulle fremover blive meget lettere. 

Vi glæder os, i bestyrelsen, over vores samarbejde med Djurs Vand. 
Vandværket bliver tilset hver uge og der bliver holdt pænt rent indenfor og græsset bliver 
slået jævnligt udenfor. Kort sagt er standarden nu blevet løftet til et professionelt niveau. 

Det er vi meget tilfredse med. 
Selkær Mølle Vandværk er i 2020 et godt lille driftssikkert vandværk, med professionel drift 
og en god økonomi. 

En af de større ting vi har brugt kæfter på i 2019, og som vi påbegyndte året før, er GPS 
opmåling og digital ledningsregistrering. Vandværket skal kunne levere digitale tegninger 
til graveaktører. Det er et lovkrav. 

Flemming og Malene var ude og lokalisere og GPS opmåle hovedventiler, og senere var 
Malene rundt og GPS opmåle målerbrønde og stophaner. Et kæmpe arbejde, ikke mindst 

fordi der er så mange træer i området, hvilket gør det ret svært at GPS opmåle. Vi mangler 
dog stadig et lille område, som forventes målt i efteråret. 

Det digitale kort ligger på vandværkets hjemmeside, hvis man er interesseret. Der er 
stadig nogen målerbrønde vi ikke har kunnet lokalisere på grund af tæt bevoksning eller 
nedfaldne grannåle. Vi håber de dukker op og kan blive registreret hurtigst muligt. 

Når det sidste lille område er opmålt, bliver der lavet en samlet dokumentationsmappe 

med tegninger, og kortet på hjemmesiden bliver opdateret. 

Det var hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år. Vi har haft en velfungerende 
bestyrelse og samarbejdet har fungeret rigtig godt. Malene kan muligvis også overtales til 

at fortsætte med at hjælpe bestyrelsen. 


