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                                                                                                  Femø den 11-6 2022 

Referat fra generalforsamlingen i Femø Vandværk, lørdag 11. juni 2022 

 

1) Valg af dirigent: Palle Rasmussen 

 

2) Formandens beretning: 

 

 
I år fylder vandværket 100 år. Den 6 oktober 1912 blev Femø Vandværk stiftet. Dengang fyldte man vandtårnet op og 

tyngdekraften sørgede for at vandet løb ud til forbrugerne. I dag har vi et meget moderne vandværk, men desværre 

er tiden ved at løbe ud for vandtårnet. Det vender vi tilbage til senere. 

Det har været et par udfordrende år efter at Vagn stoppede som formand, kassere og driftsleder. 

Bestyrelsen har besluttet at Palle Rasmussen i en periode skal står for ledelsen af vandværket og Dorte Rasmussen 

skal varetage arbejdet som kassere og intern revisor. 

Vi har arbejdet på at ligge de 2 store vandværker på øen sammen, men det har ikke vist sig at kunne finde en fælles 

vej i denne omgang. Men på sigt er det nok det som bliver nød til at ske. Men lige nu er det lagt på hylden. 

I 2020 pumpede vi 4.828 grundvand op m3 op og i 2021 blev der pumpet 5.436 m3 op. 

Der er blevet taget mange prøver i begge år og det har ikke hele tiden set så godt ud. 

Vi har haft vores udfordringer i forhold til vandforsyning, men jeg har ikke haft meget med driften at gøre. Det har 

vores driftsleder Chris stået for og derfor vil jeg give ordet til hende. 

 

2b) Driftlederens beretning: 

 

Antal forbrugere: 91 

2020: 33 helårs, 45 fritid, 5 landbrug 

2021: 30 helårs, 48 fritid, 5 landbrug 

Ledningsnet: ingen brud/eller opgaver 

Forureningssag p.g.a. hævning af vandstand i vandtårn  (snegle/bænkebiddere) 

Påbud om kogning af drikkevand i en periode, og skylning af tårn. 

Vandtårn: istandsættelse ? Det vender vi tilbage til ! 

Ny lejder med rygbøjle på Vandtårn 

Salg af vand (m3): 

Årstal til Sønderby til Nørreby Lille Strandgård 

2018        28           4 

2019        88       494 

2020      208                    29 

2021      120          426   2 
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I 2020 pumpede vi 4828 m3 vand op fra vores 2 boringer 

I 2021 var det 5436 m3 

Driften af vandværket har fungeret upåklageligt ! 

 

3) Regnskab for 2021 godkendt 

4) Budget for 2022 godkendt 

5) Indkomne forslag: Bestyrelsen fik godkendt ønske/forslag om at gå videre med at undersøge 

muligheden for opstilling af ny rustfri 30.000 l. vandbeholder, og nyt vandværkshus ved boring 2 bag 

Poul og Ullas grund + den omlægning/omstilling der er forbundet her med. Dette er et alternativ til 

”udsigtsløse” og dyre reparationsarbejder på det gamle vandtårn, og for at undgå nye problemer med 

”forurening” af drikkevandet ! 

Et konkret forslag skal aftales/godkendes af generalforsamlingen, når det foreligger. 

Det nye vandværkshus vil kunne medføre betydelige besparelser f.eks. på el-regningen, fordi pumperne kan 

forsynes med frekvensomformere, og køre på skift ! 

 

 

6) Valg til bestyrelsen: 

Hans Jakob blev genvalgt som formand, uden særlige beføjelser 

Flemming Bech, Søren Banke, Svend Aage Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Flemming som næstformand 

Svend Aage som sekretær 

Ny i bestyrelsen: Michael W. Christiansen 

Gregers Frank blev valgt som revisor og 1. suppleant til bestyrelsen 

Pia Køppen blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen 

 

7) Eventuelt:  Ikke noget:  

 

 

 Referat: svend aage christensen 
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