
Generalforsamlingen, Årslev Vandværk,  20.03. 2019 

Formandens beretning 

Der har ikke været nogen rørsprængninger sidste år og dette år, og det har der ikke 

været siden vi fik skiftet rør i byen for ca. 12 år siden. 

Kommunen har for nyligt boret 7 steder i den gamle grusgrav over for kirken. 

Grusgraven har ikke været brugt til henkastning af affald siden 1975, hvor der både 

blev smidt gamle køleskabe bildele mm. i graven. Boringerne skulle afgøre, om der 

var forurening af affalds- og giftstoffer mm.  

Der blev bl.a. fundet små forekomster af et giftstof – dimethylsulfamid (dms) – der 

engang blev brugt til at sprøjte bærbuske med, og som også er en del af 

trykimprægnering af træ. Forekomsten ligger på 0,06 mg pr. l, som er 

grænseværdien. Forekomsterne af stofferne er så små, at de ikke anses for farlige for 

mennesker. Hvis man er interesseret i yderligere informationer, har formanden 

rapporten fra disse boringer. Den er på 117 sider. 

Ved et efterfølgende spørgsmål om det vand, der via en grøft nordfra løber i rigelig 

mængde ned i grusgraven, kan indeholde stoffer fra alle de marker, det kommer fra, 

lovede bestyrelsen at undersøge dette.  

I år blev vandværksvandet for første gang testet for 200 pesticider og andre skadelige 

stoffer, mod normalt ca. 40. Hvert år bliver der taget den almindelige prøve og hver 

andet år fremadrettet bliver der taget den store prøve. Det betyder en forøgelse af 

udgifterne til vandprøver. Før kostede de to årlige prøver henholdsvis ca. 7.000 og 

4.000 kr. Den nye store prøve koster 21.000 kr. 

Indholdet af pesticider er ikke bekymrende. Der skal dog holdes øje med Choridazon, 

der tidligere blev brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg.  

Vores største udfordring her i Årslev mht. vand er vandets nitratindhold. Tidligere 

havde vi et tal, der hed 38 (den europæiske grænseværdi er 50). Efter reformerne i 

1998, hvor der blev sat loft på gødningsmængden af landbrugets jorde, dalede det 

støt og roligt ned til 31. Nu er det igen for opadgående og er pt. på 32, sandsynligvis 

fordi der igen er givet grønt lys for at forhøje gødningsmængden. Randers Kommune 

vil meget gerne have et niveau i kommunen, der ikke er over 15, og ideelt mener de, 

at det skulle ned på 5. 

Vi har før fortalt om, at vi skal gøre noget for at mindske nitratindholdet, og 

bestyrelsen har set på flere scenarier: 



• Der har været gjort tiltag til at lave en jordombytning. Man har forsøgt at få 

menighedsrådets tilladelse til at mageskift en stor del af jorden i 

vandindvindingsområdet med noget af kirkens jord. Men menighedsrådet 

stemte imod. 

• Bestyrelsen har haft reflekteret på en henvendelse fra Verdo og fået et tilbud 

på, hvad det ville koste at entrere med dem, enten ved et samarbejde, der ville 

blive ganske dyrt, 1,6 mio. for udført arbejde, eller overtagelse af vandværket, 

pris 990.000 kr. fra os med en m3 pris på 15 kr. de næste 9 år. 

• Vi har før drøftet en tilslutning til Assentoft Vandværk, men de er i den 

situation, at de har nået en grænse på brug af 200.000 m3 og således ikke kan 

trække mere vand op, end de gør nu. 

• Der er endnu en mulighed. Randers Kommunes Vandplejeudvalg, som dækker 

70 vandværker, arbejde på, sammen med Kristrup Vandværk, at oprette en 

frivillig og solidarisk ordning, hvor hvert vandværk betaler mellem 0,50 kr. og 

2,00 kr. ekstra pr. m3 til en fælles pulje, som så kan søges af de vandværker, 

der har behov. 

Bestyrelsen anbefaler, at man går videre med det sidstnævnte scenarie. Der vil – 

inden en ektraordinær generalforsamling, hvor der skal tages en beslutning – komme 

yderligere information. 

Regnskabet 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

Valg 

På valg var Knud Erik Vindum. Han blev genvalgt. 

Suppleanterne Jørgen Skødt Møller og Lars Alexandersen blev genvalgt. 

Revisorerne Georg Brauner og Carsten Dam blev ligeledes genvalgt. 

 

HUSK: Film bør ses i biografen – og sprøjtemidler bør blive i beholderne og afleveres 

på genbrugspladsen som farligt affald. (Anbefaling på TV til haveejere.)  
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