
Side 1 

Referat af generalforsamling i Ørum Vandværk a.m.b.a 

Dato: 21. marts 2017 i Ørum Hallen

Punkt 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Erling Eriksen, dette blev godkendt af forsamlingen. 

Erling slog fast at indvarslingen af generalforsamlingen var i orden og at 

generalforsamlingen dermed var lovformelig, han gennemgik her efter 

dagsordenen. 

Punkt 2: Formandens beretning 

I løbet af 2016 steg antallet af forbrugere fra 972 til 977 en tilgang på 5 nye 
brugere.  
Driftsmæssig har året gået godt. Vandværket har fungeret rigtig godt uden 
problemer, der har ikke været stop.  
På ledningsnettet har der været 3 brud /utætheder. 
Et ved Vingevej hvor en entreprenør gravede ledningen over. Det næste var 
en anboring i Veldsparken som var tæret op og derfor utæt. Vi forventer at der 
kommer flere utætheder af samme slags i Veldsparken, da alle anboringer der 
er af samme type og derfor bliver utætte med tiden. 
Det andet brud var bag en stophane på egen grund og derfor brugerens 
problem. Det viste sig at det var almindelig byggesjusk fra smedens side. 
Rørene var samlet med en plastmuffe som ikke var spændt, det var kun 
klemringen som havde holdt sammen på rørene.   
Forbrugerne skal efter loven en gang om året have besked om drikkevandets 
kvalitet.. Der er som sædvanlig indrykket en annonce i Landsbyerne med 
oplysningerne om vandkvaliteten. 
Jeg må på det opfordre alle vore brugere til at benytte vandværkets 
hjemmeside. Her kan man få alle oplysninger om vandværket, de seneste 
vandprøver, de gældende vandpriser m. v. 
Aftalen med Ørum Varmeværk om det daglige tilsyn og vagtordning fortsætter. 
Det gælder også arbejde med udskiftning, aflæsning af målere og 
ledningsarbejde. 
I 2016 blev oppumpet 188.682 m³ vand, en stigning på 5,17 % i forhold til det 
foregående år. Hvor der blev oppumpet 179.408 m³. Det kan oplyses at for 25 
år siden pumpede vi den samme mængde op 190.000m³. 
Firmaet Eurofins A/S har i årets løb udtaget prøver af drikkevandet i april 
måned og igen i november måned. Alle prøver var i orden fra boringerne på 
vandværket og ude på ledningsnettet hos forbruger.  
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Punkt 3: 

Handlingsplanens mål med renovering/modernisering af vandværket er stort 
set afsluttet i 2016. 
Bestyrelsen har besluttet, at der i 2017 skal der bygges lager til rør og fittings. 
I dag opbevares at alle stumper  i vandværket, hvorfor der er installeret 
alarm/ overvågning på hele vandværket. Det kommer også til at omfatte det 
nye lager når det er færdigt. Der er sådan at vandværket kun er til produktion 
af vand og skal derfor være pinlig rent.  
Arbejdet med ny hovedtavle og nyt SRO anlæg er afsluttet. 
Der er kun foretaget finjusteringer af hele anlægget. Det har medført en 
yderligere strømbesparelse som har resulteret i at selv om der er pumpet 
9.000 m³ ekstra ud i 2016 så er der ikke brugt ekstra strøm, men det samme 
som i 2015 ca. 102.000 kWh. 
Der er ikke anlagt nye forsyningsledninger eller foretaget renoveringsarbejder 
i årets løb. 
Udenomsarealerne ved vandværket er renoveret. Beplantning i den vestlige 
side af arealet er ryddet og tilsået med græs, så det hele er enkelt at holde Til 
alle- hold stadig øje med måleren, aflæs mindst en gang om måneden. 
Vandspild er dyrt og skal betales uanset vandmængden. Sammenholdt med 
udgiften til kloak bliver det hurtigt meget dyrt. 
Igen i år var der det vi kalder et par gysere med ekstremt stort vandforbrug på 
grund af utætheder i installationen.  
Det er ikke rart at konstatere, at der er brugt 500 m³ hvor det var normalt med 
et forbrug på ca. 40 m³.  
Igen en sikker og stabil vandforsyning til en fornuftig pris. 
Derfor vil der heller ikke i 2017 ske ændringer med vandprisen. En 
kubikmeter vand koster fortsat 3,- kr. og den årlige faste afgift er 400,- kr. pr. 
bolig.     
Det skal igen bemærkes at vandværket har holdt den samme vandpris på 3,- 
kr. pr. m³ i 23 år og det ser ikke ud til, at der i den nærmeste fremtid vil ske en 
stigning. 
Det er kun afgifter til staten, som vi ingen indflydelse har på der er steget. 
Som noget nyt vil bestyrelsen blive aflønnet for deltagelse i  
bestyrelsesmøder. Ja, der betales for den tid mødet varer, helt enkelt; men 
det kunne måske også medvirke til at der på sigt kunne komme yngreP 
personer ind i bestyrelsen. 
Kasserer Orla Kastbjerg vil gøre rede for årets regnskab samt aktiver og 
passiver 
Til slut tak for godt samarbejde med vandværkets forbrugerkreds og mine 
kolleger i bestyrelsen. 
Og med disse ord vil jeg overlade beretningen til velvillig behandling. 
Der blev stillet spørgsmål til om der i Veldsparken skulle renoveres 
forebyggende: TM svarede at det ikke er muligt. 
Der blev stillet spørgsmål til aflønning af bestyrelsen var noget der stred i mod 
vedtægterne: TM svarede at det gør det ikke og redegjorde for 
gennemsigtigheden og retfærdigheden i det indførte system. 

Regnskab 2016 

Regnskab for 2016 blev gennemgået af Orla Kastbjerg som udviser et resultat 

på kr. -88.094- samt en balance på kr. 13.679.572,- – dette gav ikke anledning 

til bemærkninger og blev derfor godkendt. 

Der blev forespurgt om ikke regnskabet kunne være tilgængelig på 

hjemmesiden op til generalforsamlingen. 
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Punkt 4: Budget 2017 

Orla Kastbjerg gennemgik budgettet for 2017 – dette gav ikke anledning til 

bemærkninger og blev derfor godkendt. 

Punkt 5: Indkomne forslag 

Der er var ikke indkommet forslag. 

Punkt 6: Valg til bestyrelse 

Orla Kastbjerg, Chresten Sørensen og Anders Andersen blev alle genvalgt. 

Punkt 7: Valg til suppleant 

Bo Wieck-Hansen blev genvalgt som suppleant. 

Punkt 8: Valg af revisor 

Revisor blev genvalgt. 

Punkt 9: Eventuelt 

Der blev forespurgt til hvor forbrugerens ansvar starter – svar fra stophane og 

ind til/i ejendom. 

Der blev forespurgt om vi skal til at formidle strøm til vore forbrugere idet vi på 

vandværkets vegne har forhandlet en god pris – svaret er nej vi koncentrere 

os om vand. 

TM takkede dirigenten for en sober og sikker gennemførelse. 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Underskrift: 


