Referat af ordinær generalforsamling i Stødov Vandværk, afholdt den 22. maj 2022 kl. 10.00 i
Helgenæs Forsamlingshus, Knebel.
____________________________________________________________________________________________________________
1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Jan Ankjær Sørensen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten bemærkede, at der er tradition for, at alle fra
den enkelte husstand er velkomne til GF, men det er kun tinglyste ejere eller deltagere med
fuldmagt fra disse, der har stemmeret.
2. Bestyrelsens beretning.
Formand Henning Møller Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning. Formanden takkede
samtidig Erik Hellstern, nuværende næstformand, for hans mangeårige indsats på
formandsposten.
Efter spørgsmål og kommentarer blev beretningen godkendt.
3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse.
Kirsten Hvid Schmidt fremlagde regnskabet, der overordnet viser sammenhæng i økonomien
med en balance på 5,3 millioner.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til formanden senest den 8. maj 2022.
Der er modtaget forslag til etablering af centralt vandblødgøringsanlæg fra Anne Sofie Bille og
Claus Balchen.
Dirigenten bemærkede, at forslaget er afgivet for sent. Bestyrelsen har valgt, at det kan
behandles som drøftelse, men forslaget kan ikke sættes under afstemning.
Bestyrelsen har undersøgt økonomien og de praktiske forhold i forslaget, og i runde tal vil det
koste 1,3 – 1,6 millioner i anskaffelse samt udgifter til drift og vedligehold herudover,
afhængigt af hvilket anlæg der vælges.
Efter drøftelse var der enighed om, at bestyrelsen ikke skal arbejde videre med
forslaget.
5. Forslag fra bestyrelsen. Ny vandindvindingsboring. Forelægges til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at der tages skridt til at lave en ny boring til at supplere de to eksisterende,
hvoraf den ene kun fungerer som symbolsk nødforsyning. En endelig beslutning om valg af
boring vil blive lagt ud til en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.

Forsøg på etablering af nødforsyningsledning til de øvrige vandværker på Helgenæs har indtil
videre ikke båret frugt, hvorfor bestyrelsen foreslår denne løsning til sikring af den fremtidige
vandforsyning i vores område.
Der er lavet forundersøgelser ved firmaet GEO vedrørende to mulige placeringer på hhv.
Grimshoved og Gl. Kirkebjerg – materialet er sendt ud til medlemmerne forud for
generalforsamlingen.
Der vil stadig være spørgsmål at afklare til boringer, tilladelser, aftaler med eventuelle
lodsejere og økonomi, hvis vi går videre.
Der er ikke nævneværdige økonomiske forskelle på hhv. at lave en ny boring eller lægge
nødforsyningsledninger ud til de andre vandværker.
Der var drøftelser omkring behovet for en ny boring; Syddjurs Kommune anbefaler
grundlæggende at fordele presset på oppumpningen på flere boringer af hensyn til pres på
grundvandet. Ved for kraftig oppumpning er der desuden risiko for indløb af saltvand fra de
omkringliggende farvande.
Flere indlæg peger på, at vi ikke er pressede på tid og der er ros til bestyrelsen for at være på
forkant. Muligheden for en nødforsyningsledning til de øvrige vandværker på Helgenæs er
stadig åben, men det vil være godt at føre den nuværende undersøgelse af en ny boring frem
til en afslutning, så vi får det fulde overblik. Der vil også være mulighed for, at de øvrige
vandværker på Helgenæs på sigt vil kunne trække på en ny boring hos os. Der er stadig et
ønske om at være åben for et samarbejde, hvis det bliver muligt i fremtiden.
Bestyrelsen bemyndigedes til at fortsætte det nuværende påbegyndte arbejde om
etablering af ny vandindvindingsboring, således at der kan fremsættes et muligt forslag
over for medlemmerne.
6. Budget 2023 samt takstblad 2023 forelægges til godkendelse.
Kirsten Hvid Schmidt fremlagde budget og takstblad, inklusive stigninger på de faste og de
variable bidrag.
Der var ikke bemærkninger til bestyrelsens forslag til budget og takstblad, som
herefter blev godkendt.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Rasmus Aagaard har meddelt, at han ikke genopstiller.
Kåre Abelsen og Sune Mikkelsen blev valgt til bestyrelsen.
Poul Kusk valgtes som suppleant.

