
Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.  

Referat fra 28. Repræsentantskabsmøde lørdag d. 26. juni 2021 

på 

  Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel. 

 

Deltagelse 

FSE årlige ordinære repræsentantskabsmøde blev gennemført med følgende deltagelse. 

FSE Repræsentantskab jf. vedlagte deltagerliste (bilag 1). 

FSE Bestyrelse: 

- Formand Thomas Bjørnbak, Bogens Strand Vandforsyning, referent 

- Næstformand Lars Peter Larsen, Oversø Vandværk 

- Kasserer Torben Nicholaisen, Vistoft Vandværk 

- Sekretær Jørgen Christensen, Begtrupvig Vandværk 

- Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Nielsen, Strands Vandværk 

 

Dagsorden 

Repræsentantskabsmøde blev gennemført jf. den udsendte dagsorden, således: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for de forgangne år 2019/2020. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fremlæggelse af 

bestyrelsens reviderede 5-årsplan (investeringsplan 2021 – 2025). 

5. Bestyrelsens præsentation af takster for det kommende år på grundlag af godkendt budget til 

orientering. 

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Lars Peter Larsen 2 år 

Jørgen Christensen 2 år 

           Valg af suppleanter: Jørgen Nissen 1 år 

   Julie Almegaard 1 år 

8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant: 

Revisor Peter Strandgaard (afgår, genvalg ikke mulig) 2 år 

  Suppleant Morten Harboe (afgår, genvalg ikke mulig) 1 år 

9. Eventuelt. 

 

Referat 

Ad 1. Formanden bød velkommen, og henviste til den udsendte dagsorden. 

Bestyrelsen foreslog Mogens Lübker som dirigent, der blev valgt med applaus. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede repræsentantskabsmødet for lovligt varslet og rettidigt 

indkaldt. 

 

Ad 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for årene 2019 og 2020: 

”Som bekendt indstillede en enig bestyrelse til repræsentantskabet, at det årlige ordinære 

repræsentantskabsmøde i 2020 blev suspenderet. 

Bestyrelsen modtog ingen indsigelser. Repræsentantskabsmødet blev derfor afløst af udsendelse af 

forskellige skriftlige materialer via mail, herunder Årsrapport 2019 og løbende orienteringer om diverse 

hændelser etc. 

Bestyrelsens beretning vil i år derfor omfatte både 2019 og 2020. 
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Den store politiske bevågenhed og interesse for vandsektoren og for at sikre rent drikkevand er ikke blevet 

mindre. 

Bestyrelsen er således jævnligt i dialog på skrift, telefon og ”on-line møder” med Syddjurs Kommunes 

Grundvandsgruppe med bemærkninger til Vandforsyningsplanen, indsatsplanlægning, dokumentation for 

hygiejnebeviser, vandprøver, tilpasning af forsyningsområder, BNBO, vandindvindingstilladelse, kommunalt 

tilsyn og meget andet. 

 

FSE modtog i lighed med forsyningsselskaberne primo 2020 et nyt kontrolprogram for udtagning af 

vandprøver 2020 – 2024. Efter aftale med kommunen skal de store omfattende prøver, (herunder efter 

pesticider og pesticidrester) udelukkende tages på selve vandværket (pumpestationen) og boringerne, 

mens forsyningsselskaberne gennemfører et mindre omfattende program. 

FSE har således fortsat Eurofins til jævnligt at udtage vandprøver. Og drikkevandskvaliteten er fortsat fin 

og lever op til myndighedernes krav, ligesom vi tilsyneladende også har rigeligt vand. Ud over at få taget 

prøver på pumpestationen udtages også prøver på FSE højdebeholdere og i køkkenet på Fuglsøcentret. 

Alle prøveresultaterne kan ses på FSE hjemmeside og kommunen får også hver gang tilsendt kopi. 

Men lad mig også lige nævne, at det efterhånden er en væsentlig udgift at få taget og analyseret alle disse 

prøver. Der kontrolleres faktisk for over 100 forskellige stoffer. 

 

Bestyrelsen iværksatte i 2019 et omfattende arbejde med dokumentation af FSE ledningsnet og 

installationer. Der er således udarbejdet skitser og diagrammer over anlægget med tilhørende skriftlige 

beskrivelser. Arbejdet er ikke endeligt afsluttet og udvides fortsat. 

Samtidig med denne kortlægning af FSE besluttedes også (som en del af FSE 5-års investeringsplan) at 

igangsætte en renovering og modernisering af Faushøj højdebeholderen med fjernelse af de to gamle 

hydroforbeholdere, installation af en ny pumpe-unit samt nye el-tavler og elektronik. Den nye pumpe-unit 

stod klar ultimo 2020. Der udestår fortsat arbejde på el-siden, der færdiggøres i løbet af vinteren 2021/22. 

Når Faushøj er færdiggjort fortsættes på andre dele af anlægget. 

 

Vi har haft enkelte driftsforstyrrelser i perioden. Et par ledningsbrud som konsekvens af store sten, der stille 

arbejder sig op mod overfladen og knækker rørene. I et tredje tilfælde er der udbetalt markskadeerstatning 

til lodsejeren for tabt høstudbytte i både 2019 og 2020. 

I forbindelse med et tordenvejr i april 2020 havde vi en strømafbrydelse på Faushøj, mens pumperne i 

Vistoft kørte videre. Dette medførte en større oversvømmelse af Faushøj. Fornødent udstyr (alarmer) mhp. 

at forhindre gentagelser er nu monteret. 

 

Kigger vi på driften af FSE i øvrigt, var det samlede vandforbrug for 2020 på næsten 92.000 m3. 

Vi havde i alt ca. 1400 forbrugere. 

FSE blev i 2020, som alle almene vandværker i Syddjurs Kommune, pålagt at ansøge om fornyet 

vandindvindingstilladelse. Den gamle tilladelse var på 125.000 m3. Vi ansøgte om 100.000 m3, men 

forventer efter kommunens tilsyn på værket den 19. marts 2021, at få en tilladelse på 110.000 eller 120.000 

m3. Vi afventer det endelige svar. Lad mig i øvrigt bemærke, at selve tilsynet var en positiv oplevelse. 

Tilsynet blev gennemført i en konstruktiv og god tone, og af tilsynsrapporten fremgår bl.a., at kommunen 

vurderer, at FSE fremstår velholdt og veldrevet, og der er kun få mindre anmærkninger i rapporten. Disse 

”fejl og mangler” vil blive udbedret som almindelig vedligeholdelse. 

I forventningen om, at FSE meddeles en ny vandindvindingstilladelse er en af de næste væsentlige 

opgaver at indgå frivillige BNBO-aftaler (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) med de to for FSE aktuelle 

lodsejere. 

 
På økonomisiden kan nævnes, at årets underdækning (underskud) 2020 er ca. 56.000 kr., der set i 
sammenhæng med de store vedligeholdelsesomkostninger af bestyrelsen betegnes som et tilfredsstillende 
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resultat; og som sådan ikke umiddelbart giver anledning til takstforhøjelser. Yderligere detaljer om 
regnskab, budget og takster under DO punkterne 3, 4 og 5, hvor også bestyrelsen 5-års investeringsplan 
fremlægges.  

 

FSE ledningsnet er indmålt, men indfasningen af det digitaliserede ledningsnet (LER 2) (LER: 

Ledningsejerregister) forventes stadig først endelig implementeret i 2023. 

Bestyrelsen besvarer fortsat selv hver enkelt gravehenvendelse (i det nuværende LER system) manuelt, og 

sparer således en del penge. Der har alene i år (2021) indtil nu været ca. 115 forespørgsler. 

 

Det er som bekendt et lovkrav, at vandværkerne har en hjemmeside, men det er efterhånden en væsentlig 

post på budgettet; så bestyrelsen arbejder videre med at optimere siden og overvejer at skifte udbyder til 

en billigere. - Og husk, at forsyningsselskaberne har mulighed for at koble sig op på siden, og således 

spare denne omkostning. 

 

Endelig er det bestyrelsens hensigt fortsat løbende at orientere repræsentantskabet via nyhedsmails.” 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der herefter blev taget til efterretning. 

 

Ad 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2020. Regnskabet var udsendt med indkaldelsen 

til repræsentantskabsmødet, og findes desuden på pumpestationens hjemmeside 

www.pumpestationskellerupenge.dk 

Der var enighed om, at det var et tilfredsstillende resultat; og efter enkelte spørgsmål og uddybende 

bemærkninger blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad 4. Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag, der efter en kort drøftelse blev vedtaget. 

Formanden gennemgik herefter bestyrelsens 5-årige investeringsplan. Det understregedes, at der er tale 

om en fleksibel plan, der til enhver tid kan tilpasses en given situation, men som i øvrigt afspejler 

bestyrelsens ønske om, løbende at vedligeholde og modernisere FSE installationer m.m. 

Repræsentantskabet tog 5-årsplanen til efterretning. Vedlagt som bilag 2. 

 

Ad 5. Kassereren orienterede om, at bestyrelsen med udgangspunkt i årets resultat og det godkendte 

budget havde valgt ikke at hæve de nuværende takster. 

Repræsentantskabet støttede denne beslutning. 

 

Ad 6. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på mødet. 

 

Ad 7. Lars Peter Larsen og Jørgen Christensen blev begge genvalgt til bestyrelsen for 2 år. 

Jørgen Nissen og Julie Almegaard blev begge genvalgt som suppleanter for 1 år. 

 

Ad 8. Søren Møller blev valgt som ny revisor for 2 år. 

Mogens Lübker blev valgt som ny revisorsuppleant for 1 år. 

 

Ad 9. Julie Almegaard spurgte, om bestyrelsen gjorde sig nogle tanker om, at bl.a. FSE faste VVS 

nærmede sig pensionsalderen. Bestyrelsen svarede, at disse overvejelser havde man gjort og kunne tilføje, 

at f.eks. VVS Mogens Vognsens sandsynlige afløser deltog i installationen af det nye udstyr på Faushøj. 

 

- Formanden orienterede kort om, at det annoncerede indlæg om LER-2 ved Ove Lindholt, GIS4Mobile, 

ville blive gennemført umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. 

0000000000 – SLUT – 0000000000 

 

http://www.pumpestationskellerupenge.dk/
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Referat fra FSE konstituerende bestyrelsesmøde lørdag d. 26. juni 2021 

Med udgangspunkt i genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer besluttede bestyrelsen at 

konstituere sig som hidtil (uændret). Alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter således på samme post. 


