
Generalforsamling Ødum Vandværk I/S 

Afholdt 17. August 2021 

Referat 

1. Valg af dirigent 

a. Hans Jørgen Bakkegaard 

2. Beretningen af det forløbne år 

a. Tiltag ift. Vandværket på Ødum Torv 

i. Inspektion af rentvandsbeholder 

ii. Revne I rentvandsbeholder ved vandværket udbedret. Der er lagt ny membran 

over tanken og udearealet er genetableret med græs, betonfliser rundt om 

beholdere 

iii. Gulv og trappe malet 

iv. Opgradering af styring. Inkl. Fjernaflæsning af tankniveau og flow fra boringer 

b. Tiltag ift. Trykforøgeren, Mejlbyvej 

i. Inspektion af rentvandsbeholder 

ii. Bedre vandmåler installeret 

iii. Monteret to nye automatiske ventiler til påfyldning af tank 

iv. Forbedret niveaumåling og styring 

v. Malet gulv og rør 

vi. Affugter repareret 

c. Boringer 

i. Anlagt fliser rundt om borehuse 

ii. Frostbeskyttelse genetableret 

iii. Muldvarper bekæmpet 

iv. Hjørnepæle ødelagt af ukendt årsag 

v. Pejling og vandanalyser iht. Lovkrav 

d. Ledningsnet 

i. Nye vandmåler med fjernaflæsning fra bil 

ii. Diverse stophaner genfundet med metaldetektor – frigravet 

iii. Fire nye tilslutninger på IP Hartsmannsvej 

iv. Opdateret kortmateriale til ledningsregisteret 

v. Forberedelse af digitalisering af hele ledningsnettet 

vi. Ledningsbrud på IP Hartmannsvej udbedret 

e. Andet 

i. Bestyrelsen foretager på skift ugentlige tilsyn (efter vagtskema) 

ii. Alle vandværker skal inddrive midler til BNBO-pulje til finansiering af 

beskyttende tiltag ift. vandkvalitet 

iii. Oppumpning af mere end 55.000 m3/år medfører at der skal søges ny 

vandindvindingstilladelse. 

iv. Nødforsyning. Vi skal undersøge muligheder fra Hadsten eller Hadbjerg 

v. Rentvandsbeholdere skal inspiceres hvert 6. år 

vi. Der skal udarbejdes plan for tilslutning af de sidste enkeltindvindinger 



vii. Der er lavet indsigelser mod kommunens Vandforsyningsplan. Ødum vandværk 

vil gerne have mulighed for nødforsyning fra Aarhus Vand. Kommunen vil ikke 

umiddelbart give den tilladelse. 

viii. Der er planlagt kommunalt tilsyn den 10. september 2021 af vandværket. 

f. Kommentarer til formandens beretning 

i. Der er oppumpet mere end 55.000 m3 I 2020, hvad skal der så ske? 

1. Der er oppumpet mere end 55.000 m3 3 år I træk. Vi afventer 

kommunens holdning. Hvis de kræver ny tilladelse, søger vi den. 

ii. Der spørges til et billede der viser, at store dele af forsyningsområdet er dækket 

af små private boringer. 

1. Der ligger en gammel aftale med kommunen der detaljeret beskriver, at 

vandværket har pligt at forsyne blot 2 af husene, hvis de ønsker det.  

iii. Bestyrelsens arbejde roses 

g. Formandens beretning godkendes 

3. Det reviderede regnskab foreligges 

a. Regnskabet foreligges generalforsamlingen 

b. Kommentarer til regnskabet 

i. Regnskabet viser at der er brugt en del penge, men der fortsat er penge på 

kontoen, så det er fint. 

1. Produktionsomkostningerne var høje pga. Udskiftning af vandmålere  

c. Regnskabet godkendes 

d. Der er fra bestyrelsen forslag til ændring af takstbladet 

i. Oprindeligt: Fast afgift 1.100 kr. 

ii. Ændring: Fast afgift 950 kr. Og målerafgift 150 kr. 

iii. Begrundelse: Enkelte brugere har 2 målere på en matrikel, hvor der betales to 

faste bidrag, mens andre har 1 måler til flere individuelle forbrugere. Der vil 

fremadrettet blive opkrævet fast afgift pr. boligenhed. Rent praktisk anvendes 

BBR, der angiver en boligenhed I antallet af køkkener der er registreret på en 

adresse. Ændringen følger en domskendelse fra en anlagt sag ved et andet 

vandværk. 

iv. Ændringen godkendes 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

a. Genvalg til Lasse Lundholm og Torben Holm Knudsen 

b. Suppleant Søren Østergaard 

5. Valg af revisorer 

a. Søren Wümpleman Juhl genvælges 

6. Behandling af indkomne forslag 

a. Der er ingen indkomne forslag 

7. Eventuelt 

a. Ingen punkter til eventuelt. 


