Generalforsamling Ødum Vandværk
26. februar 2019

1. Valg af dirigent
a. Hans Jørgen Bakkegaard
b. Stemmetællere Erik Frederiksen og Bent
2. Formandens beretning
a. Tillykke til alle med Ødum Vandværks 80års jubilæum
i. Fejres med et åbent hus lørdag 16. marts kl. 11.00 ved vandværket og
trykøgerstationen, herefter mødes vi til frokost i forsamlingshuset. Martin Møller
fortæller lidt om vandværkets historie.
b. Gik fra sidste år med rod i regnskabet
i. Vi har været godt igennem og fået indbetalinger på de mange restancer
ii. Bortset fra én på Teglværksvej 2:
1. Der er en der har undladt at vende tilbage på samtlige henvendelser.
2. Der er afleveret med anbefalet brev lukkevarsler og restancevarsler
3. Bestyrelsen vil gerne diskuterer med generalforsamlingen, hvordan vi skal
håndtere sagen.
a. Forslag om at hvis nogen kender ham, at han tager kontakt til
vedkommende. Der er en der melder sig.
b. Bærer det ikke frugt, er der enighed om, at der skal lukkes for
vandet.
iii. Vi håber at på sigt kommer vi op og kører på PBS
c. Drift fra vandværket
i. Oppumpet ca. 57000 m3
ii. Udpumpet ca. 53000 m3
iii. Forskellen skyldes skyldevand i filteret, så vi kan sige vi har stabil drift.
iv. Trykøgerstationen. Der er indgået aftale om, at det skulle være oppe at køre til i
dag 26. februar, men det har ikke kunne lade sig gøre. Det er lovet afsluttet før 16.
marts.
d. Vandprøver
i. Det er krav udefra der sætter rammerne fra for prøvetagning. Der er set en stor
stigning i udgifterne til vandprøver.
e. Vandbeskyttelsesafgift
i. Favrskov har oprettet en fond til vandbeskyttelse, der betyder at vandprisen stiger
med 1,6 kr. uden moms.
ii. Fonden vil bruge pengene så der bliver ”mest beskyttelse for pengene”, så der er
ingen garantier for, at pengene bliver brugt i Ødum og omegn.
f. Vi har haft 2 vandsprængninger i år
g. Vi prøvet at køre tankene tomme
h. Portene er blevet stjålet og politianmeldt
i. Investeringer for det kommende år:
i. Vi skal have gjort noget ved grundende omkring vandtankene.
ii. Det kan være der bliver sat nye vandure op i år.
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Kommentarer til formandens beretning
i. Vil fx PBS hjælpe på de mangler der har været i af få regninger?
1. Systemet fungerer fint, det har været problemer med hvordan systemet er
blevet håndteret og hvordan data er givet til det.
ii. Husk tilmelding til jubilæum
iii. Det er tankevækkende at vandprøverne løber op i 35.000 kr. Men der er ikke noget
at gøre ved det. I denne omgang skyldes det formegentlig udvidede vandprøver af
pesticidrester.
iv. Ros til bestyrelsen for at få styr på regnskabet.
k. Beretningen godkendes
Fremlæggelse af regnskab for 2019
a. Regnskabet gennemgås + noter.
b. Kommentarer til regnskab:
i. Ingen kommentarer
ii. Fra revisorerne er der ingen kommentarer
c. Regnskab og budget er godkendt
Valg af bestyrelsen
a. Lasse Lundholm og Torben Holm Knudsen er genvalgt
b. Bo Jeppesen er genvalgt som suppleant
Valg af revisor
a. Søren Juhl er genvalgt
Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
Eventuelt
a. Ros til arbejdet med at få styr på regnskabet.
b. Tak til bent for at holde øje med vandværket.
c. Formanden informerer lidt om de udfordringer der kunne komme fremadrettet. Fx om
regeringens plan om at der skal være en 3-400 m randzone omkring boringerne, hvilket kan
blive en dyr affære for et lille vandværk. Derudover fremtidige projekter som fx at få os
koblet på et andet vandværk, som back-up.

