Referat
Generalforsamling I/S Ødum Vandværk 25. februar 2020
1) Dirigent Hans Jørgen Bakkegård
2) Stemmetællere: Erik Poulsen, Max
3) Bestyrelsens beretning
a. Brud ved pumperne
i. Stod på i flere uger
ii. Ekstra omkostning ifm. strømforbrug fra pumperne.
b. Brud på ledningsnettet i 2019
i. 2 brud på teglværksvej. Heraf én hvor wire fra en mast rev et vandrør over.
Herudover har vi haft 2 falske alarmer, hvor drænrør har været tilstoppet.
c. Vandprøver ok
i. Har haft et år med lave omkostninger, men de varierer fra år til år afhængig af
lovpligtigt indhold af analyserne.
d. Vandtryk på trykøgerstationen er 4,8 bar og må betragtes som tilfredsstillende
i. Trykket målt hos forbruger er på 3,5 bar.
e. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
i. Der er kommet krav om udvidelse af BNBO
ii. Foreslået at vi holder os til et græsareal
iii. De berørte jordejere skal have en kompensation
f. Økonomien
i. Alle restancer fra tidligere år er inddrevet, og økonomien ser fornuftig ud.
g. Fremtiden
i. Grundvandsbeskyttelse (Vandsamarbejdet i Favrskov kommune)
1. 15 år med en ekstra udgift på 1,50 pr. m3, der skal finansiere beskyttelse af
boringer og dermed sikring af grundvandet.
2. Inddrives i Ødum Vandværk med et fast bidrag og et volumenbidrag på m3
ii. Vedligehold
1. Skiftes vandure – 175.000 kr
2. Jernrør på IP Hartsmannsvej skal udskiftes
3. Der er en enkelt forbruger, hvor vi i tilfælde af brud ikke kan isolere
bruddet og lukke af for vandet.
4. Ødum torv er en kombi af plastik og asbest, som vi ikke kender levetiden
på.
h. Kommentarer
i. Hvor ofte skal vandure skiftes?
1. med 8 års mellemrum ellers skal der tages nogle ure ud til kontrol årligt
2. Det skal overvejes hvad der økonomisk er den bedste løsning
ii. De jernrør har været på dagsordenen i 15 år og bør være en prioritet for
bestyrelsen.
iii. Det er nok også på tide at få udført rengøring af vandtankene
iv. Samarbejde med Hadbjerg?
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1. Vi bliver næsten med garanti ”tvunget” til en nødforsyning inden for en
overskuelig fremtid.
2. Vi skal tænke over, hvad der er den rigtig løsning for os. Er det Hadbjerg,
Hadsten (eller Aarhus).
Regnskabet fremlægges (bilag)
a. Kommentarer
i. Flot regnskab
ii. Der er en stor difference imellem fast afgift for 2018 og 2019 der skyldes indtægter
fra restancer indbetalt i 2018
b. Regnskab godkendt af generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
a. Forslag
i. Anco Sanger
ii. Bo Jeppesen
iii. Morten Juel Johansen
iv. Henrik Carstensen
b. Kommentarer ifm. valg til bestyrelsen
i. Bestyrelsen bør kigge på vedtægterne så de er tidssvarende.
ii. Bestyrelsen bør også kigge på virksomhedsform I/S vs AMBA
Valgt til bestyrelsen
a. Bo Jeppesen og Morten Juel Johansen er valgt
b. Stemmelighed mellem Anco Sanger og Henrik Carstensen
i. Ved omvalg er Anco valgt
c. Henrik Carstensen suppleant
Valg af revisor
a. På valg er Hans Jørgen Bakkegård der genvælges til posten
Indkomne forslag
a. Ingen forslag
Eventuelt
a. Tak til Erik Poulsen og Brian Holm for deres mange år i vandværkets bestyrelse.

