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i Sognegården, Mårslet

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning, herunder bl.a. beslutning om evt. optagelse

som kunder i Mårslet Vandværk, jf. vedlagte kopi af oplæg fra bestyrelse og ar-
bejdsgruppe i Hørret. Bortset fra forskellige mindre unøjagtigheder i fremstilling af
holdninger er bestyrelsen enig med Hørret Vandværks bestyrelse i at indstille til
vedtagelse af alternativ 1

3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Den nuværende bestyrelse genopstiller
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Kasserer: Formand: Sekretær:
Jens Birk Lauridsen Palle Eli Jensen Anders Færgemand Høyer
Æblehegnet 3 Moselodden 6 Bakkelodden 11
telf: 8627 2705 telf: 8627 0973 telf: 8627 1280

Med venlig hilsen
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Hørret Vandværk
Arbejdsgruppens belysning af med-
lemmernes relevante valgmulig-
heder for den fremtidige vandfor-
syning, og de sandsynlige konse-
kvenser heraf.

Generalforsamlingen afviste i 1996 at hol-
de afstemning om, hvorvidt man skulle
� nedlægge vandværket med henblik

på medlemmernes optagelse i
Mårslet Vandværk,

� acceptere det forelagte oplæg til
optagelse af Storhøj
Grundejerforenings medlemmer i
vandværket, eller

� bevare vandværket i dets nuværende
form.

Begrundelsen var, at konsekvenserne af
de muiige valg var for uklare for forsam-
lingen.

Der blev derfor nedsat en arbejds-
grup-pe, der sammen med bestyrelsen
skulle undersøge de økonomiske og juri-
diske konsekvenser af disse og eventuelle
andre mulige valg med henblik på belys-
ning og forelæggelse som afstemnings-
grundlag for næste generalforsamling.

Til arbejdsgruppen blev udpeget Chri-
stian Thomsen, Hans Henrik Kjølby og
Anders Damgaard.

Storhøjs oprindelige krav
Storhøj havde tilkendegivet, at de havde
til hensigt at tage retslige skridt for at blive
optaget i Hørret Vandværk, såfremt der
ikke kom en aftale i stand om enten denne
optagelse eller fælles indmeldelse i Mår-
slet Vandværk - begge dele med virkning
fra 01.01.97.

Denne ikrafttrædelsesdato ville forud-
sætte en ekstraordinær generalforsam-
ling. For at afklare om det var nødvendigt
at lade sig presse hertil, blev der indhentet
en juridisk vurdering. Vurderingen viste,
at dette ikke var tilfældet.

Belysning af valgmuligheder

Mårslets betingelser for optagelse af for-
brugerne i Hørret og Storhøj (mulighed 1)
er vurderet økonomisk ud fra de krævede
ændringer, først og fremmest anlæg af en
ny hovedledning, nedlæggelse af van-
dværket, anlæg af trykforøger til Storhøj
og kort-lægning og deklaration af led-
ningsnettet.

Denne mest vidtgående løsning er med
sikkerhed den dyreste på kort sigt, men til
gengæld med nogen sandsynlighed den
billigste på langt sigt (en forventet årlig
gennemsnitlig besparelse på 500 kr. pr.
bruger på vandprisen). Årsagen hertil er
først og fremmest, at antallet af brugere i
Hørret og Storhøj er uforholdsmæssigt lil-
le i forhold til ledningsnettets størrelse,
hvorimod administrationen - i det mind-
ste hidtil - har været forholdsvis billig tak-
ket være den frivillige arbejdskraft.

Mårslet-løsningen er dels sammenholdt
med vandværkets fortsættelse - med eller
uden Storhøj som medlemmer (mulighed
2 og 3), og dels med fælles oprettelse med
Storhøj af et pumpelav (mulighed 4).

Et sådant pumpelav forudsættes i givet
fald at overtage alle de tekniske installa-
tioner, lukke boringen, købe vandet af
Mårslet og på lempelige vilkår leje van-
dværksgrunden af Hørret, med forpligtel-
se til grundens vedligeholdelse, samt til
re-tablering af grunden i tilfælde af pum-
pelavets ophør.

Vi har desuden undersøgt, om Århus
Kommunale Værker evt. med fordel kun-
ne forsyne Storhøj for derved at kunne
spare trykforøgeren og den store udgift til
en ny større hovedledning til Mårslet. Det-
te viste sig desværre ikke realistisk af poli-
tiske årsager (den vedtagne forsynings-
plan). Desuden var der udsigt til noget la-
vere besparelser end først forventet, da
den nødvendige hovedledning til Århus
Kommunale Værker ikke ville blive væ-
sentligt billigere end den altemative ekstra
hovedledning til Mårslet.
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Møder med repræsentanter
for Storhøj og Mårslet
Der har været holdt fire møder med Stor-
høj, hvoraf det 1. og det 3. møde var med
Mårslet Vandværks deltagelse.

Stemningen ved møderne med Storhøj
har været lidt svingende, men dog over-
vejende positiv - omend præget af mistro
og gamle fordomme - især ved det første
møde.

Storhøjs repræsentanter giver ved det
sidste møde før generalforsamlingerne
stadig udtryk for den opfattelse, at de ved
egen oprindelig betaling af fordelingsnet
og hovedledning har tilført værket en
værdi, der berettiger dem til optagelse i
Hørret Vandværk på meget lempeligere
vilkår end det ved sidste generalforsam-
ling foreliggende oplæg.

Dette på trods af, at repræsentanterne
uden videre finder Mårslets tilbud ac-
cep-tabelt, selvom de optagelsesvilkår
Mårslet Vandværk tilbyder på baggrund
af vær-dien af fordelingsnet og hovedled-
ning (endda inkl. ny hovedledning) i Hør-
ret/Storhøj, er ringere end det oplæg til
optagelse i Hørret, der forelå ved general-
forsamlingen i 1996.

Det nødvendige tryk til Storhøjs højtlig-
gende beboere er i de senere år opnået
ved at lade værkets hydrofor (stålbehol-
der til akkumulering af driftstryk) arbej-de
med et unormalt højt tryk på ca. 6 bar.
Vandværket er imidlertid blevet pålagt
snarest at sørge for trykprøvning af vær-
kets hydrofor, hvilket er økonomisk risika-
belt ved fastholdelse af det nuværende
unormalt høje driftstryk. Trykprøvningen
skal nemlig ske ved en faktor gange drift-
strykket. Det er derfor nødvendigt igen at
nedsætte værkets pumpetryk til omkring
4 bar, hvilket også er Mårslets krav til drift-
strykket i tilfælde af over-tagelse.

Storhøjs repræsentanter giver udtryk
for, at udgifterne til den derfor nødvendi-
ge trykforøger ikke med rette burde på-
lægges Storhøj. Dette er imidlertid nor-

mal praksis, og stemmer naturligt overens
med, at den faktiske omkostning pr. m3
ved pumpning af vand til Stor-
høj-forbrugerne pga. afstand og højde er
væsentlig større end ved udpumpning til
Hørrefforbrugerne.

Storhøjforbrugerne har i stedet grund til
at glæde sig over, at dette ikke hidtil har
ført til en forskel i afregningen, der svarer
til de faktiske omkostninger.

Mårslets tilbud om at købe trykforø-
geren af Storhøj ved evt. optagelse i Mår-
slet Vandværk er således et rent tilskud til
Storhøj uden værdi for Hørret.

Dette kan forklare, hvorfor Storhøjs re-
præsentanter uden videre accepterer
Mårslets tilbud, der ellers er dårligere for
Storhøj end det oplæg til optagelse i Hør-
ret, der forelå ved generalforsamlingen i
1996.

Repræsentanterne giver udtryk for, at
der i Storhøj eksisterer en opfattelse af, at
Storhøj gennem årene har bidraget til den
forventede værdistigning, der vil kunne
realiseres ved evt. salg af vandværkets
grund, og at Storhøj har krav på andel
heri.

Dette er naturligvis helt uholdbart, både
fordi grunden alene er betalt af og ejes af
Hørret, og fordi værdistigningen ikke
skyldes senere afholdte udgifter.

Det er indtrykket, at enkelte - om ikke
alle Storhøjs repræsentanter - trods alt
indser dette.

Storhøjs repræsentanter ønskede præ-
ciseret, at en evt. generalforsamlingsbe-
slutning i Hørret om at videreføre Hørret
Vandværk uden optagelse af Storhøjs
grundejere, med stor sikkerhed vil føre til
en generalforsamlingsbeslutning i Storhøj
om at lade striden afgøre ved en retssag.

Storhøjs repræsentanter giver iøvrigt
klart udtryk for, at de ikke vil stoppe ved
opnåelse af medlemsskab af vandværket,
men at de efter evt. optagelse vil arbejde
videre mod optagelse i Mårslet Vand-
værk.
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Der foreligger ikke en klar udmelding
på, om dette også er tilfældet, hvis der i
stedet oprettes et fælles pumpelav.

Det aftaltes, at Storhøj og Hørret ud-
veks-ler oplæggene, der gensidigt blev lo-

vet fremført for generalforsamlingerne på
en måde, der giver medlemmerne et så
realistisk beslutningsgrundlag som mu-
ligt.

Med venlig hilsen

Christian Thomsen, Hans Henrik Kjølby og Anders Damgaard Andersen

NB!

Opstilling af valgmulighedernes sandsynlige økonomiske konsekvenser
er vedhæftet som bilag.

For at kunne svare så dækkende på som muligt på generalforsmlingen,
bedes I forsøge at stille eventuelle spørgsmål til udvalget
i god tid - helst en uge inden generalforsamlingen.

Ulemper:

� Den høje her og nu omkostning
pr. bruger

Fordele:

� Forsyningssikkerhed og vandkvalitet
� Ingen administration
� Mårslet Vandværk overtager

vedligeholdelse af ledningsnet
� Vandværksgrunden bliver frigjort
� Billigere vand, ca. kr. 500 årlig

besparelse for gennemsnitsforbrug

2. Fastholde Hørret Vandværk med
Storhøj som fuldgyldige medejere.

Omkostninger til fjernelse af kulsyre og
renovering af værk ca. kr. 125.000, tryk-
forøger ca. kr.125.000, i alt kr. 250.000.

Dog er vi af den opfattelse, at omkost-
ninger til trykforøger alene skal afholdes
af Storhøj, således at prisen pr. Hør-
ret-andelshaver udgør kr. 1.250, et beløb
der vil indgå i driftsregnskabet på sæd-
vanlig vis.

1. Hørret/Storhøj tilsluttes Mårslet Vandværk

I alt Pr. bruger

Ny ledning Mårslet-Hørret 280.000 2.800
Røromlægning-diverse-tinglysning 125.000 1.250
Tilslutning-bidrag mårslet vandv. 3.850
Bidrag, gamle stophaner storhøj 187.500 1.875

Omkostning i alt pr. bruger 9.775

Fire valgmuligheder
- fordele og ulemper
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Ulemper:

� I mindretal
� Usikkerhed om fremtidig

vandpris (omkostninger)
� Vedligeholdelse af værk og

ledningsnet
� Store krav til bestyrelse/administration
� Usikkerhed om vandkvalitet
� Fremtidige krav til vandprøver,

officielt og fra brugere
(De sidste to ulemper kan elimineres

ved at købe vand hos Mårslet Vandværk)

Fordele:

� Her og nu billig løsning
� Tilslutningsbidrag og andel af

egenkapital fra Storhøj, som øger
egenkapital totalt

3. Fortsætte uændret

Omkostninger som ovenfor.

Ulemper:

� Som ovenfor eks. punkt 1, mindretal
� Fortsat ævl og kævl med Storhøj

Fordele:

� Selvstændige
� Her og nu billig løsning

4. Fortsætte som “Pumpelav”

Boringen på Hørret Vandværk nedlægges,
og alt vand købes hos Mårslet Vandværk.

Hørret og Storhøj driver lavet sammen
og er fælles aftager.

Ledningsnet og “værk” udlånes veder-
lagsfrit til lavet mod at dette overtager
vedligeholdelsespligten så længe lavet
eksisterer.

Omkostninger til trykprøvning af hy-
drofor m.m. kr. 25.000-50.000 samt for
Storhøj omkostning til trykforøger ca. kr.
125.000, svarende til kr. 250-500 pr.

Hørret-bruger og kr. 2.100-2.350 pr.
Storhøj-bruger.

Alternativet minder om alternativ 2,
bortset fra, at grunden forbliver Hørrets
ejendom, ligesom omkostningerne er
min-dre, da der ikke skal afholdes om-
kostning til fjernelse af kulsyre.

Lavet skal betale driftsomkostninger på
grunden, bl.a. ejendomsskat, pasning af
udenomsarealer m.m., samt retablering
af grund, hvis lavet pa et tidspunkt oplø-
ses.

Ulemper:

� Vedligeholdelse af ledningsnet
og “værk”

� Usikkerhed om fremtidig
vandpris(omkoslnlnger)

� Administration og ledelse

Fordele:

� Billig her og nu løsning
� Forsyningssikkerhed og vandkvalitet

Generelt
Alle priser er inkl. moms. Prisen til tinglys-
ning er skønnet (alternativ 1).

Eventuel realisation af grund, værdi
skønnet af mægler til ca. kr. 200.000, er
kun aktuel i alternativ 1. Det skal dog
nævnes, at der er kommet naboindsigel-
ser mod en eventuel ændring af grun-
dens status til parcelhusgrund.

Omkostning til trykforøger i alternativ 1
afholdes af Mårslet Vandværk.

Den reelle merpris for alternativ 1 udgør
ca. kr. 8.000, hvilket skal opvejes mod en
gennemsnitlig årlig besparelse på ca. kr.
500, samt at al risiko for vandforsyning,
herunder kvalitet, vedligeholdelse af
for-syningsnet og administration, fremo-
ver ligger hos Mårslet Vandværk.
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Driftsregnskab

for Grundejerforeningen Storhøj 01.01.1996-31.12.1996

Regnskab Budget

Indtægter

Kontingent 65(66) medl. à 600: 39.000,00 39.600
2 medl. à 250: 500,00 500
1 medl. à 900: 900,00

Rabat 129(134) medl. à 75: -9.675,00 -10.050
Gebyr (for sen betaling) 750,00
Renter 466,22 600
Vederlag, vandafledning 3.506,92 3500
Tilskud fra Hørret Vandværk 500,00 500

Indtægter i alt 35.948,14 34.650

Udgifter

Generalforsamling +møder 1.563,27 2.500
Kopier, porto, girokort 818,50 750
Kontingenter, gebyrer 1.159,64 600
Hensættelse 30.000,00 30.000
Årets overskud 2.406,73 800

Udgifter i alt 35.948,14 34.650

(alle beløb i kroner!) 5.2.1997/JBL

Budgetforslag

Indtægter

Kontingent
68 medl. à 600/250 40.100
Rabat, 67 medl. à 150 -10.050
Renter 2.500
Vederlag, vandafledning 3.500
Tilskud fra Hørret Vandværk 500

Indtægter i alt 36.550

Udgifter

Generalforsamling + møder 2.500
Kopier, porto, girokort 750
Kontingenter, gebyrer 500
Diverse 2.000
Hensættelse 30.000
Årets overskud 800

Udgifter i alt 36.550

(alle beløb i kroner!)



7

Balance pr. 31.12.1996

Aktiver
Kassebeholdning 207,00
Indestående, GiroBank 217.112,57
Tilgodehavende hos medlemmerne vedr. 1996:

HV, kbm-pris 96 78.187,52
HV, fast afgift 96 21.250,00
grøn afgift 96 33.750,00
HV, regulering vedr. 95 -17.872,69
i alt betalt til HV 96 115.314,83
til ÅKV/vandafledning 96 122.883,88
ÅKV, regulering vedr. 95 -7.160,45
i alt betalt til ÅKV 96 115.723,43
vandudgift i alt 96 231.038,26
indbetalinger fra medl. 96 247.463,46

differens -16.425,20
tilgode hos medl. pr. 31.12.95 16.156,49
tilgode hos medl. pr. 31.12.96 -268,71

Aktiver i alt 217.050, 86

Passiver

Egenkapital
Saldo pr. 1.1.96 44.644,13
Årets overskud 2.406,73
Saldo pr. 31.12.1996 47.050,86

Hensat til renovering af kloaknet m.v. 170.000,00

Passiver i alt 217.050,86

(alle beløb i kroner!)

5.2.1997/JBL

Revisor

Helmer Kemp Andersen
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Ja, det fremgår jo af hver af de to
halvårlige opgørelser, der udsen-
des sammen med Grundejerfore-
ningens opkrævninger.

Men hvordan ligger mit vandforbrug i
forhold til de øvrige forbrugeres på Stor-
høj?

Det forsøger vi at illustrere med neden-
stående graf. Ved hjælp af egne notater
eller den opgørelse, der udsendes ca. til
april, vil det være muligt at identificere
den søjle, hvori ens eget årlige 1996-
vandforbrug er placeret.

Hermed bliver det muligt at vurdere,
om størrelsen af ens eget vandforbrug ser
fornuftigt ud i forhold til de forventninger,
man kunne have.

Er forbruget for højt, kunne det måske
være en ide at få sat en ny pakning i den
vandhane, der altid står og løber - eller få
repareret det WC, der ikke kan holde helt
tæt.......!

(Er det for lavt kan haven sikkert trænge
til en extra vanding i den tørre tid).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
5.2.1997

Hvor meget vand bruger jeg?

Vandforbruget på Storhøj, 1996

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0
-

2
5

2
6

-
5
0

5
1

-
7
5

7
6

-
1
0
0

1
0
1

-
1
2
5

1
2
6

-
1
5
0

1
5
1

-
1
7
5

1
7
6

-
2
0
0

2
0
1

-
2
2
5

2
2
6

-
2
5
0

2
5
1

-
2
7
5

2
7
6

-
3
0
0

Kubikmeter pr. år pr. husstand

A
nt

al
h
u
s
s
ta

n
d
e


