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Forsinket et halvt år pga. Corona

Formandens beretning:

Grundet de nyere plastikrør, der blev nedlagt for nogle år siden, i 2008 har der ikke 
været nogle deciderede rørsprængninger, og det på trods af 52 gravetilladelser med 
kortudlevering, primært i forbindelse med nedlægningen af fibernet i byen.

Dette har i de forløbne år sparet os for mellem 260.000 til 300.000 kr. Derfor har 
bestyrelsen besluttet at nedsætte den faste afgift pr. år på 1000,- kr. pr. medlem 
med 500,- kr., så næste regning vil lyde på 500,- kr. for afgiften. Endvidere 
nedsættes m3 prisen fra 70 øre til 50øre

Udstykning af vandværksggrunden.

Da hus og grund på Søndervej 6 skiftede ejer, blev det klart, at da en mundtlig aftale 
for ca. 70 år siden, om vandværksgrunden selvstændige ejerforhold ikke var 
nedskrevet og grunden udstykket, lå den på papiret stadig sammen med Søndersvej 
6’s grund.

Mægleren gjorde ved seneste salg af nr. 6 opmærksom på dette, og bestyrelsen tog 
straks skridt til at bringe papirerne i orden og få opmålt af en landmåler. 
Vandværket betaler naturligvis for arbejdet. Bestyrelsen har således taget stilling til 
– og godkendt Søndervej 8 som matrikel for Vandværket.

Clausholmvej 207.

Byggegrunden har fået lavet vandinstallationer af 4 brønde for ca. 27.000 kr., som 
skulle have været betalt til Vandværket af det fallerede byggefirma. Bestyrelsen 
besluttede, at vi ser tiden an og regner med, at der på et tidspunkt bygges videre. 
Der er lukket for vandet.

Se beretning fra ejeren nederst.



Vandanalyser.

Nitratindholdet i vandet fra Årslev By Vandværk er den eneste udfordring. 
Nitratindholdet er fortsat på 32 mg / liter, men er for nedadgående. Grænseværdien 
er på 50 mg.

Randers Kommune har et projekt i gang i forbindelse med nationale og lovmæssige 
tiltag i forbindelse med vandkvalitet. Det går bl.a. ud på at afdække forureningsfarer 
i BoringsNære BeskyttelsesOmråder, BNBO. 

Årslev vil, som andre vandværker, få besøg af folk fra kommunen, der vil hjælpe 
vandværker med at sikre vandkvaliteten. Mere herom senere.

For Årslev vil dette i første omgang primært dreje sig byområdet. 
Vandindvindingsområderne derimod involverer også marker.

Den gamle grusgrav kan udgøre et problem. Som tidligere berettet blev der i 2019 
fundet dimethylsulfamid (dms) – der engang blev brugt til at sprøjte bærbuske med, 
og som også er en del af trykimprægnering af træ. Den ligger på grænseværdien, 
som dog ikke anses for skadelig for mennesker. Men en anden forureningskilde 
truer. Grøften nord for grusgraven afvandes ved at al vandet fra disse marker – og 
dermed nitrater - fosser ud i grusgraven. Bestyrelsen har tidligere anført over for 
kommunen, at vandet burde ledes i kloak, da området her angiveligt ligger i byens 
vandindvindingsområde – og måske BNBO, men kommunen har indtil nu afvist dette 
ønske. Bestyrelsen vil, når kommunefolk kommer på besøg, endnu engang anføre 
ønsket som meget vigtigt.

Vandets hårdhedsgrad er, som på det meste af Jyllands østkyst ret hårdt. Det er 
muligt at afkalke det maskinelt, med et ionbytteranlæg som nedbryder Calcium og 
magnesium, men da disse mineraler kan være vigtige for kroppen er der noget, der 
taler for at acceptere hårdhedsgraden.

Regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Der blev spurgt til, hvorfor prisen for vandanalyserne er så forskellige fra det ene år 
til det andet. 



Svaret: Det er fordi der hvert andet år foretages en mindre analyse og hvert andet 
en stor analyse - i henhold til lovgivningen.

Det blev foreslået, at Vandværket anskaffer en computer, der kun bruges til 
aktiviteter omkring Vandværket, da informationer, korrespondance mv. så vil være 
sikret bedre i forbindelse med fx overdragelse.

Bestyrelsen vil tage dette op.

Valg.

På valg var Annette Gaardsted. Blev genvalgt.

Suppleanterne: Jørgen Skøth Møller ønskede at udtræde. Lars Alexandersen 
fortsætter, Ny suppleant Karl Knudsen.

Revisorer Georg Branner og Carsten Dam blev genvalgt.

Ang. byggeriet på Clausholmvej 207

Ejeren, Inger Marie Secher, fremlagde sagsgangen i forbindelse med problemerne 
omkring det byggeselskab, der skulle have færdiggjort byggeriet. Det har været et 
uærligt selskab, der på ingen måde har levet op til det, de har lovet. Og forløbet har 
været af en sådan art og uærlighed, at der er to advokater sat på sagen. Hun håber, 
at der meget snart kommer en afslutning. Dog kan hun ikke love, at der hurtigt 
bygges videre på husene, da alt papirarbejdet skal være afsluttet og da vinteren er 
på vej.


