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Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde 
 
Beslutningsreferat 
 
 
Onsdag 26. august 2020 – kl. 18:00 
 
 
Tilstede: Inger, Karsten, Helle, Christian, Jørgen, Allan, Vivi, Geert 
 
Afbud:  
 
Referent:  Geert 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referater 

2. VPU afgørelse 

3. Status på filtre Pilegårdsvej 

4. Ændring af bestyrelse – nye suppleanter 

5. Generel orientering 

6. Eventuelt 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referater 
 

 
Godkendelse af seneste referater foretaget. 

 
 
Punkt 2 – VPU afgørelse 
 

 
Baggrunden for vores udmeldelse af VPU blev kort gennemgået.  
 
Det blev præciseret, at vi naturligvis gerne vil være med i samarbejde om vores fælles vandmiljø, men 
at vi ikke ønskede at blive tvunget ind i en forening, hvor der ikke var lagt budgetter, og vi dermed ikke 
kendte den omkostning, som vi dermed er nødt til at pålægge vore forbrugere. 
 
Anken i Miljø- og Fødevareklagenævnet blev afvist. Dermed er påbuddet om deltagelse VPU stadfæ-
stet. Der kan ikke ankes yderligere. 
 
Århus Vand (VPU) har svaret, at det er en sag mellem os og myndighederne, og dermed vil have ind-
betalt kontingenterne omgående. 
Vi er blevet stillet en politianmeldelse i udsigt, så vi anerkender, at vi må betale her og nu. Dette er stil-
let os i udsigt på henvendelse fra Niels Cajus Pedersen – Miljø og Teknik Århus Kommune. 
 
Vi vil have undersøgt muligheden for at anke afgørelsen – måske i EU, og vi vil undersøge om det er i 
orden at vi skal betale kontingent for perioden, hvor vi ikke har været medlem. Derfor søger vi juridisk 
rådgivning hos en advokat., men må nok forudse en vanskelig sag. 
 

 
 
Landmænd skal have 47.000 kr. pr. hektar i erstatning for pesticidfri dyrkning af jorder. 
 

Forbrugsår Kontingentår m3 Pris pr. m3 Beløb

2017 2018 363.655         0,50 181.827,50   

2018 2019 385.564         0,50 192.782,00   

2019 2020 382.155         0,50 191.077,50   

1.131.374     565.687,00   
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Punkt 3 – Status på filtre Pilegårdsvej 
 

 
Taget er lagt på igen og der mangler nu kun færdiggørelse af gulvet, hvilket først kan laves når midler-
tidige rør over gulvet er fjernet. 
 
Filtrene er under indkøring, og vi venter på at processen i disse kommer i gang. Der pumpes stadig 
vand i kloak, men dette har ingen indvirkning på vandspild-procent, da en sådan rensning i overens-
stemmelse med reglerne køre uden om måler. 
 
Hver anden uge tages der nye vandprøver, og så snart måleværdier er under (eller tæt på kravene), 
så er der ingen tvivl om at vi får ibrugtagningstilladelse, da vandet jo bliver blandet med udpumpning 
fra Kolt Skovvej anlægget. 

 
 

Punkt 4 – Ændring af bestyrelse – nye suppleanter 
 
 

Helle Andersen fraflytter området, og udtræder derfor af bestyrelsen. 
 
Førstesuppleant Jørgen Buhl indtræder i bestyrelsen med omgående virkning. 
 
Der er som følge heraf behov for flere mulige suppleanter. Allan forhører i den kommende tid, specielt 
områder, som endnu ikke er repræsenteret, kunne være interessant at få i tale. 

 
 

Punkt 5 – Generel orientering 
 

 
Vi har nu fået afgørelsen fra Forsyningssekretariatet, vedr. udtræden af den økonomiske regulering. 
Dette betyder at vi er ude af det fra nytår 2020/21. Vort store arbejde og ekstraordinær generalforsam-
ling har dermed båret frugt. 
 
Der blev gravet en hovedledning over mandag d. 10. august, hvilket bevirkede at der ikke var tryk nok 
til alle forbrugere i ca. 2 timer. Vi fik lukket og lavet omkørsel på de ledninger, hvor det var muligt. 
 
Brud ved Hasselager skole. Vores ø 140 hovedledning blev gravet over mandag d. 24. august, faktisk 
2 gange på samme dag, med tre timers mellemrum. 

 
Den planlagte renovering af halvdelen af Stormosevej og Ved Milepælen er forløbet som planlagt, 
uden de helt store overraskelser. 
 
Vi har været nødt til at renovere 72 m. ø160 rør på Birkegårdsvej, da der blev brud på vejen ind til 
genbrugsstationen. 
 
I forbindelse med den nye Bering/Beder vej, skal vi omlægge en del ledninger. 
Vi har til første etape købt 360 m. ø110 rør, som der stadig er tvivl om hvor de skal placeres. Når man 
har fundet den endelige placering, vil vi udføre arbejdet med disse. 
 
Som aftalt på tidligere bestyrelsesmøde, har vi lavet en opgørelse af omkostninger til hhv. regnskabs-
system og hjemmeside. 
Udgiften vil fremover være en engangsudgift til konvertering og derefter en laveres årlig omkostning. 
Ledningsregistrering forventer vi at beholde hos Thvilum, da det nu er blevet muligt at købe udstyr til 
indmåling, og dermed selv udføre dette. 
Det blev besluttet, at der skiftes regnskabssystem og hjemmeside, samt at der indkøbes det fornødne 
udstyr til indmåling og ledningsregistrering. Dette kan derfor gøres, når Allan alligevel er til stede ”on 
location”  
 
Med baggrund i de mange brud vurderes det, at beredskabsplanen lige skal opdateres. Derefter sen-
des den til hele bestyrelsen. 
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Punkt 6 – Eventuelt 

 
 

Skiltning ved boringer i det nye grønne område er ønskbart, inspiration kan hentes i Åbo og Ormslev. 
 
Afkalkning af vores vand er til stadighed under vurdering, herunder de metoder, som findes til central 
afkalkning. Vi afventer endnu, idet det er omkostningstunge installationer, som endnu ikke er doku-
menteret af god kvalitet. 
Det skal dog nævnes at vores vand ikke er specielt hårdt – hårdheden er 15, hvor man blandt andet i 
København opererer med en hårdhed på 33. 
 
Kommende møder : 
 
Bestyrelsesmøde – 04.11.2020 – 27.01.2021 – 10.03.2021. Alle dage er onsdage, og det er kl. 18:00. 
 
Generalforsamling er fastlagt til tirsdag 23. marts 2021 – Allan orienterer dirigenten 
 
 
 

Kolt, den 28. august 2020 
Geert Ebbesen 
 
 
 

 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmøde : 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Inger    Karsten 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Helle   Christian 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Jørgen   Geert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


