Generalforsamling Ødum Vandværk I/S
Afholdt 22. februar 2022
Referat

1. Valg af dirigent
a. Rasmus Juhl
b. Generalforsamling erklæres lovlig
2. Bestyrelsens beretning
a. Vandværket i tal:
i. Oppumpet vand: 55837 m3
ii. Skyllevand: 990 m3
iii. Udpumpet vand: 53523 m3
iv. Faktureret vand: 50901 m3
v. Den store difference mellem udpumpet og faktureret vand skyldes to store
ledningsbrud på Amdrupvej og særligt Ødumvej.
b. Opgraderinger af vandværket
i. Flow af råvand kan ses online
ii. Niveau i rentvandstanken kan ses online
c. Opgraderinger af trykøgerstationen
i. Ny flowmåler installeret der kan måle lavere flow
ii. Grund renset for træstubbe.
d. Generel opgradering
i. Flere alarmer gives automatisk videre på mail/SMS
ii. Udvidet teknisk dokumentation modtaget fra leverandører
e. Ledningsnettet
i. Alle tilslutninger har fået digital, fjern aflæselig vandur
1. Der foretages service aflæsninger som kan vise vandspild fx små
sivende lækager
ii. Ledningsbrud på Amdrudpvej, Ebbestrupvej og Ødumvej, hvor sidstnævnte
nærmest tømte rentvandsbeholderen.
iii. Kortmateriale digitaliseret (Rambøll) og ført ajour
iv. Graveforespørgsler på LER svares af Rambøll indenfor én time - I stedet for
at vi skulle finde papirkort.
f. Samarbejde med kommunen
i. Vandsamarbejdet: Torben er med i bestyrelsen (Boringsnære beskyttelses
områder - BNBO)
ii. Vandrådet: Torben er næstformand (Samarbejde mellem almene
vandværker)
iii. Vi pumper lidt mere op end tilladt - må forvente krav om ny
indvindingstilladelse på sigt. Omvendt kan det hurtigt ske vi kommer langt
under (nedlagt landbrug).
iv. Krav om nødforsyninger skal undersøges fra Hadbjerg/Hadsten. Ødum
Vandværk gjorde indsigelse mod planen, da vi (måske )ser det mere
fordelagtigt, at have nødforsyning fra Aarhus ift. Etableringsomkostninger.
v. Teknisk tilsyn af vandværk fra kommunen
1. Særdeles velholdt vandværk og kildeplads.
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g. Nødforsyning
i. Ser to mulige løsninger
1. Fra Hadsten Vand – via Selling – pris 1-1,5 millioner kroner.
2. Fra Aarhus Vand – via Spørring - pris måske billigere, afventer møde
med Aarhus Vand
ii. Uanset løsning så skal vi til at spare sammen til financieringen. Løsningen
skal være gennemført senest 2030.
h. Kommentarer til bestyrelsesberetningen
i. Der har I årevis været snakket om en ekstra forbindelse til Hadbjerg, er den
helt ude?
1. Hadbjerg Vandværk har ikke kapacitet til at nødforsyne Ødum over
tid, det modsatte er heller ikke tilfældet.
i. Beretningen godkendes
Regnskab foreligges
a. Regnskabsposterne gennemgås
i. Årets resultat er 114.000 kr.
b. Takstblad for 2023 fremlægges.
i. De generelle priser er uændrede
ii. Tilslutningsbidrag for de resterende huse I forsyningsområdet er
udspecificeret.
iii. Opsparing til nødforsyning er kommet på særskilt som midlertidige poster
(2023-2028)
1. Fast afgift pr. Boligenhed på 900 kr. Eksl. moms
2. Vandafgiften øges med 0,70 kr. Pr. M3 eksl. Moms
3. Det præciseres for generalforsamlingen at dette er en markant
prisstigning, relateret til nødforsyning. Priserne er midlertidige da de
bortfalder, når der er sparet nok penge op, men det er nødvendigt
at starte nu.
c. Regnskab og takstblad godkendes
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a. Anco Sanger og Bo Heltborg genopstiller ikke.
b. Rikke Antvorskov og Ole Rasmussen stiller op og vælges dermed
c. Jesper Juhl vælges som suppleant
Valg af revisore
a. Hans Jørgen Bakkegaard genvælges
Behandling af indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag
Eventuelt
a. Anco og Bo anerkendes for deres store indsats for at aflevere et veldrevent
vandværk.

