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

Dato: 20. marts 2018 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. 

Der blev nævnt om Landsbyerne stadig er en gyldig informationskilde, idet 

den ikke bliver omdelt. 

Punkt 2: Formandens beretning 

I løbet af 2017 steg antallet af forbrugere fra 977 til 982 en tilgang på 5 nye 
brugere.  
Der blev oppumpet 194.064 m³ vand, en stigning på 2,9 % i forhold til sidste 
år, hvor der blev oppumpet 188.591 m³. Det kan oplyses at for 25 år siden 
pumpede vi den samme mængde op, det var dengang vandforbruget var helt 
uhæmmet, idet der kun var 580 brugere. 

Driftsmæssig har året gået godt. Vandværket har fungeret rigtig godt uden 
problemer, der har ikke været stop.  
På ledningsnettet har der ikke været brud /utætheder. 

Arbejdet med søgning, frilægning, renovering af ventil spindel og dæksel er 
startet op i Veldsparken og vil fortsætte i de kommende år. Det er som om 
stophanedækslet kun er i vejen og det er med at få det dækket hurtigst mulig 
med jord og hvis det er rigtig godt fliser. Det er også ganske fint en tid; men vi 
har erfaring for, at på et tidspunkt er der en renovering/frilægning af ventiler 
eller i værste fald rørsprængning, som kræver at der skal lukkes for vander 
hurtigst mulig. Selv i de nyeste udstykninger ved Bylangsager har det vist sig 
at kun halvdelen af stophanerne ved grundene er synlige/tilgængelige. –Så 
der stadig et meget arbejde med at holde ledningsnettet i orden 
Da stophanen er vandværkets ejendom er det den enkelte grundejer som er 
ansvarlig og derfor må afholde alle udgifter til at få tingene bragt i orden 



Side 2 
 

 
Forbrugerne skal efter loven en gang om året have besked om drikkevandets 
kvalitet. Ørum Vandværk har en hjemmeside, så folk har mulighed for at hente 
informationer om vandkvalitet, takster og andre ting som vedrører  
 
vandforsyningen. Der er som sædvanlig indrykket en annonce i Landsbyerne 
med oplysningerne om vandkvaliteten 

 
Aftalen med Ørum Varmeværk om det daglige tilsyn og vagtordning fortsætter. 
Det gælder også arbejde med udskiftning, aflæsning af målere og 
ledningsarbejde. 
Samarbejde med Hammershøj Vandværk om aflæsning af deres målere med 
vort udstyr, er fortsat uændret. 

 
Firmaet Eurofins A/S har i årets løb udtaget prøver af drikkevandet i april 
måned og igen i november måned.  
Desuden har der i 2017 været en større debat om pisticider som man nu 
havde fundet i drikkevandet fra flere vandværker. Vi fik begge boringer 
kontrolleret for Chloridazon, chloridazon desphenyl, chloridazon ,methyl-
desphanyl, - og alt var i orden. 
 
Alle prøver fra boringerne på vandværket og ude på ledningsnettet hos 
forbruger var i orden, prøveresultaterne kan ses på hjemmesiden.  
Nu er der igen et sprøjtemiddel som er fundet i drikkevandet 1,2,4-triazol. Af 
hensyn til vore forbrugeres sikkerhed bliver der taget ekstra prøve for stoffet 
ved næste udtagning, som er indenfor 1 måned. Landmændene bruger det 
stadig. 

 
På vandværket er der installeret iltstyring. Det har ikke været muligt altid at 
overholde kravet på minimum 5% ilt i vandet. Indreguleringen var lidt på lykke 
og fromme. Så nu er der løbende kontrol og resultaterne indgår i SRO 
systemet. Ilt i drikkevandet betyder, at vandet har en frisk smag. 

 
Desuden er der bygget nyt lager til opbevaring af rør, målere og fittings på en 
ordentlig måde så det er til at styre. Tidligere blev al fittings opbevaret inde i 
vandværket, hvilket på ingen måde er acceptabelt.  
Vandværket er kun til produktion af rent drikkevand og ikke andet. 
I det nye lager er der desuden indrettet plads til alt grej til vedligeholdelse af 
de udvendige arealer. 
 
I vandværk, kontor, lager og boringer er der påbegyndt installering af 
alarmsystem, således at der bliver en god sikring mod indbrud, sabotage og 
andre overraskelser. 
Og som noget nyt får vi nu hygiejneregler på vandværket med zoneopdeling i 
rød, vandtanke, gul, vandværket, og grøn kontor og toilet. –planche- 
Der bliver også skærpede regler for ledningsarbejde. –planche- 

 
Som noget nyt har vi startet et godt samarbejde med skolen. Der har i årets 
løb været 3 klasser på besøg. De ser hvor vandet kommer fra, 110 m dybe 
boringer, vandværket og hvad vi bruger af rør, både nye og gamle. 
Spørgelysten var stor, så jeg tror de fik noget med om vand. 
Igen i år har der allerede været 1 klasse på besøg. 
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Der er anlagt nye forsyningsledninger til 5 grunde ved Egelundsparken og en 
større renovering af rørledninger og ventiler ved Vestergade/Tjelevej. . 

 
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 med en m³ pris på 60,00 kr. 
Desværre var der igen i år et par rigtig slemme overraskelser, som medfører 
ekstraregninger på 20-45,000 kr.   
Vi kan kun hjælpe med at finde ud af forbruget ved at hente data fra måleren. 
Hvad har forbruget været dag for dag, og det helt fine forbrug time for time. 

 
Igen en sikker og stabil vandforsyning til en fornuftig pris. 
Derfor vil der heller ikke i 2018 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 24 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. 

 
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. 

 

Punkt 3: Regnskab 2017 

Regnskab for 2017 blev gennemgået af Orla Kastbjerg som udviser et resultat 

på kr. -60.406 - samt en balance på kr. 13.548.505,- – dette gav ikke 

anledning til bemærkninger og blev derfor godkendt. 

Der var spørgsmål til at der er solgt/afregnet mere end 100% af den målte 

mængde vand der er oppumpet på værket, Tom Graves Madsen redegjorde 

for at det skyldes at de små forbrugsmålere er mere præcise end de store på 

værket. 

 

Punkt 4: Budget 2018 

Orla Kastbjerg gennemgik budgettet for 2018 – dette gav ikke anledning til 

bemærkninger og blev derfor godkendt. 

 

Punkt 5: Indkomne forslag 

Der er var ikke indkommet forslag. 
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Punkt 6: Valg til bestyrelse 

Tom Graves Madsen, René Kvist og Peter Lund blev alle genvalgt. 

Allan Wieck-Hansen er nyvalgt til bestyrelsen og Bo Wieck-Hansen forsætter 

som suppleant. 

 

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 udstykning i den sydlige del af Ørum – vi ved ikke 

hvornår dette bliver 

Tom Graves Madsen nævnte at vores udgift til el er faldet en del – dette 

skyldes vores nye aftale samt tiltagene på vandværket b.l.a SRO. 

Der blev drøftet om vedtægterne skal ændres til indkaldelse til 

generalforsamling via hjemmeside, når nu Landsbyerne ikke omdeles 

længere. 

Tom Graves Madsen takkede dirigenten for en sober og sikker 

gennemførelse. 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Underskrift: 

 


