
Formandens beretning til Ordinær generalforsamling i Mejlby Vandværk I/S 

Mejlby forsamlingshus, Torsdag den 03-06-2021  

Velkommen til denne udsatte generalforsamling. Coronakrisen har igen i år gjort det 
nødvendigt til vi nu igen kan mødes. 

Der blev på generalforsamlingen i 2019 foreslået, at vi skulle ændre vores 
selskabsform i vores vandværk fra I/S til AMBA. Vi har diskuteret dette i bestyrelsen 
og vi er enige om, at dette vil være hensigtsmæssig. Vi har fået udarbejdet et forslag 
til nye vedtægter i samarbejde med vores regnskabskontor. Forslaget har vi lagt ud på 
vores hjemmeside sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling. Efter 
forslaget skal vi per 01-01-2022 overgå fra I/S til A.m.b.a.. 

Vi har efter diskussion på sidste års generalforsamling i 2019 udarbejdet budget for 2 
årig periode. 

I 2020 har vi lagt nye vandledninger på: 

• Mejlbytoften og lidt i Spørringvej
• Fra Mejlbyvej forbi brugsen og i Gyden
• Fra Mejlbyvej og ud ad Gl. Kaløvej til forsamlingshuset. Der er gjort klar til

vandledning til en eventuel udstykning mellem forsamlingshus og Kaløvej.

Dette blev til lidt mere end vi havde i vores budget. 

Analyser : På Hjemmesiden er der 2 links (1 til vandværket Helbovej og 1 til 
vandværket Mejlbyvej) hvor man kan se analyseresultaterne. 

Alle vores analyser i 2020 har overholdt grænseværdier. 

Takstbladet : forbliver uændret 2021 idet der dog reguleres efter prisindeks i 
tilslutningsafgifter. 

De årligt udpumpede vandmængder udgør: 

• 2020: 48.093 m3
• 2019: 46.287 m3
• 2018: 56.197 m3
• 2017: 57.775 m3



Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde en indsatsplan, der skal 
beskytte drikkevandet i det område, der er vist på kortet. Ejere og forpagtere 
af jord i områder, hvor grundvandet er sårbart og ejere af 
erhvervsejendomme eller boligejere tæt på en af vandværkernes boringer, 
har fået direkte besked om at planen er ved at blive udarbejdet. 
 
Indsatsplaner for Storaarhus 
BNBO for boringer i Mejlby 

 
 
 
Sårbare områder 

 
 
 
 



Vi forventer at påbegynde digital ledningsregistrering i 2021-2022. 
 
Vi påtænker fortsat at erhverve grunden omkring boringen på Engvej. I øjeblikket 
betaler vi ikke leje af jorden. Der ligger en tinglysning på grunden ved boringen. Vi 
har haft kontakt til ejeren, som er interesseret i at sælge. 

 
 


