
Bestyrelsens beretning til GF 2022 

Velkommen til GF, som jo er vores første store GF, desværre kom der kun få til GF i 2021, men den var lovligt 
indvarslet, og vi valgte at gennemføre den, selvom der var en enkelt protest, hvilket blev ført til referat. 

Efter valget af den nye bestyrelse, gik vi i gang med at danne os et overblik over vandværket, det har ikke været nemt, 
vi fik ikke noget udleveret fra den afgående bestyrelse, og måtte derfor køre til Ebeltoft for at få de nødvendige 
kontrakter og aftaler udleveret Der lå 2 kontrakter, en om vedligehold af vandværket på og en kontrakt handlede om 
administration, på en baggrund opsagde vi begge kontrakter, og Marianne påtog sig hvervet som tilsyn med 
vandværket.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at det at gå ind i et lille vandværks bestyrelse, er baseret på interesse og  frivilligt 
arbejde, ikke noget man udliciterer uden det har været debatteret på en GF, med undtagelse af regnskabsføring som 
jo p.g.a den efterhånden meget omfattende lovgivning, kan være svært at overskue for et så lille vandværk med kun 
282 brugere, vi oppumper jo ikke mere end ca. 6500 m3 om året. 

Nyeste lovgivning fra Christiansborg vedr. vandmiljø omfatter bl.a. BNBO borings nær beskyttelses områder, der er 
lavet omfattende undersøgelser om hvor vandværkers vand kommer fra og hvordan vi beskytter det bedst. For vores 
vandværk kan myndighederne se at det kommer fra skovområdet mellem Selkær Mølle og Rimsøvej, det er her der 
skal ske beskyttelse af vandet, forstået på den måde, at der ikke må gødes eller sprøjtes, og det skal indgå i en aftale 
mellem den enkelte lodsejer og vandværket. For at hjælpe med denne opgave, har Norddjurs kommune lavet en 
aftale med ingeniør firma, der forestår forhandlingerne på vandværket vegne efter en nøje gennemgang af 
vandværket og i samarbejde med bestyrelsen, landboforeningerne har modsat meddelt at de stiller kvalificeret hjælp 
til rådighed for den enkelte lodsejer, når erstatningsspørgsmålet skal forhandles, lovgivningen er lavet sådan, at 
vandværket betaler alle udgifter, for både vandværk og den enkelte lodsejer, Norddjurs kommune betaler ingeniør 
firmaet. 

Et andet arbejdsområde, har været forurening  af vores grundvand, her har kommunen udstukket meget skrappe 
retningslinjer til de vandprøver vi skal ha taget, det er meget omkostningstunge udgifter, vandværket har entreret 
med Rambøll, der kan lave en risikoanalyse for vandværket, når den foreligger kan kommune nedsætte kravet om 
indhold af vandprøverne, det skal tilføjes at Norddjurs vandråd har lavet en aftale med Rambøll, således at 
medlemsvandværker får en special pris der er til at betale.  

På grund af de store ændringer i administration og krav til indberetninger, vil vi nok på sigt blive nødt til at samarbejde 
med et større vandværk.  

Som den opmærksomme læser vil huske, var der et års opsigelse på regnskabsdelen, derfor har Djurs vand erhverv 
Ebeltoft stået for regnskabsføringen hele 2021 og dermed også afslutningen af regnskabet. Fra bestyrelsens side, har 
vi gentagende gange rykket for at få de vigtige aflæsningstal på leveret vand, idet vi skal indberette til såvel 
Norddjurs kommune, som til Danske vandværkers forening, først den 22. marts har vi fået det tal, og det er forkert. 
Hvad værre er, at Djurs vand erhverv Ebeltoft, også meddelte at de ikke kunne lave regnskabet færdigt, men har sendt 
det til vandværkets revisor Beierholm, de har ligeledes først modtaget regnskabsmaterialet og kan tidligst have det 
færdigt den 8 april, således at vi kan modtage det med posten den 11 april, vi har derfor ikke et revideret regnskab til 
fremlæggelse og må derfor med stor beklagelse aflyse generalforsamlingen.  

Når regnskabet foreligger, vil det blive udsendt pr. mail / brev til de enkelte andelshavere, og der vil blive indkaldt til 
en ny generalforsamling, bestyrelsen beklager ikke at kunne overholde vedtægterne, men det ligger altså ikke i vore 
hænder at lave regnskabet.  

Bestyrelsen Selkær Mølle vandværk, den 25. marts 2022 


