Referat generalforsamlingen
I/S Ødum Vandværk
27. februar 2018
1. Dirigent
a. Hans Jørgen Bakkegaard
b. Godkendelse af en beslutningsdygtig generalforsamling
2. Formandens beretning
a. Stabil drift
i. En utæthed
ii. En tilslutning, ebbestrupvej nr. 1, og der
iii. 60k m3 vand (tilladelse på 55k m3)
b. Møde med Hadsten vandværk (26. februar 2018)
i. Drøfte visioner om fremtidens vandværk
ii. Hadsten (evt. Hadbjerg) kunne være gode samarbejdspartnere
iii. Ved en evt. sammenkobling skulle det være Ødum, Hadbjerg og Hadsten
iv. Det kan være samarbejde omkring fx hygiejneansvarlig for vandværket
v. Der kan også samarbejdes omkring revisionshjælp
vi. Samarbejde omkring målinger mm og indberetning til offentlige myndigheder
vii. Det kan fx være fælles vandure.
viii. Overvågningssystem – Grundfos overvågning
c. Renovering af hovedvandværk
i. Oprydning på vandværksgrunden
ii. Skift af trykfilter
iii. Prioritering: Næste trykøgerstationen 150.000 kr
1. Vandure
2. I.P. Hartmansvej
3. Ødum torv
4. Ringforbindelse med andre vandværk
d. Der skal bruges flere penge på administration, 20-30.000 kr.
e. Udvikling i samarbejde med Grundfos
i. Automatiseret overvågning
f. Opdatering af kort ift. ledningsnet
g. Flowmåler til at detektere vandspild, der er maksimalt tilladt 5%
h. Digitalisering af kommunikation og betaling via betalingsservice.
i. Der skal laves ny vandindvindings tilladelse
j. Regulering af takster
i. Fast bidrag på 1100 kr.
ii. Og øget m3 pris på 25 øre.
k. Anco trådte ud af bestyrelsen
i. Morten, suppleant, overtog posten.
l. Kommentarer fra generalforsamlingen til formandens beretning:
i. Omkostninger omkring administration øges til 90.000 kr – det er meget, mere end
større organisationer.

1. 30000 er et skøn
ii. Samarbejde mellem vandværk, tror vi skal passe på med at lægge sammen, fordi så
stiger bureaukrati og omkostninger.
1. Det kan være nødvendigt for at fremtidssikre
2. Der kan også være nogle fordele i sammenlægning ift. drift.
iii. Ros til tiltag omkring samarbejde. Det koster penge at investere i fremtiden.
3. Regnskab
a. Gennemgang af budget
b. Jørgen Svenningsen træder tilbage fra sin post
c. Ingen kommentarerer til regnskabet fra generalforsamlingen.
4. Godkendelse af beretning og regnskab – godkendes
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Der vælges 4 medlemmer på baggrund af den ekstraordinære situation, hvor Jørgen
Svenningsen træder ud forud for tid.
b. Forslag Erik Grønne, Torben Holm Knudsen
c. Valgt: Erik Poulsen, Morten Juhl Johansen, Brian Holm og Torben Holm Knudsen
6. Valg af suppleant
a. Forslag Bo Jeppesen
b. Valgt Bo Jeppesen
7. Valg af revisor
a. Hans Jørgen Bakkegaard valgt
8. Ingen indkomne forslag
9. Eventuelt
a. Fjernaflæsning er en fantastisk ide
b. Bogholderi er også en god ide

