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

 

Dato:  19. 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 igen nævnt om Landsbyerne stadig er en gyldig informationskilde, 

idet den ikke bliver omdelt. 

Punkt 2: Formandens beretning 

I løbet af 2018 steg antallet af forbrugere fra 982 til 985 en tilgang på 3 nye 
brugere.  
Der blev oppumpet 199.696 m³ vand, en stigning på 2,9 % i forhold til sidste 
år, hvor der blev oppumpet 194.064 m³.  

 
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 ventiler, spindler og dæksler i 
Veldsparken er afsluttet. Renoveringsarbejdet vil fortsætte i de kommende år, 
idet det er vigtigt, at holde ledningsanlægget i orden. 

 
I 2019 er det Velds som står for tur. Det er de gamle ledninger som vi overtog 
i 1983 i forbindelse med at Velds vandværk blev tilsluttet. Et sted går 
ledningerne under en garage og samtidig mangler flere ejendomme 
stophaner. Desuden skal ventilbrøndene på ledningerne til Nr. Vinge og 
Mollerup ombygges/udskiftes og der skal installeres målere i så vandforbruget 
på de 2 sektioner i ledningsnettet kan kontrolleres. 
Vandforsyningen til den nye udstykning ved Veldsvej bliver forsynet fra 
forsyningsledningen til Velds 1. etape på 11 grunde er næsten færdig i 2018. I 
alt bliver der 18 grunde i hele udstykningen. Forsyningsledningen fra Velds 
frem til grundene er udført i 2018.  

 
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  
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vandforsyningen. Der er som sædvanlig indrykket en annonce 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 1 på 
vandværk og 16 hos vore forbrugere. Et antal som helt har taget overhånd. 
Tidligere 2 prøver på vandværket og 2 hos forbruger (dog skal det siges at vi i 
mange år kørte med nedsat antal prøver på grund af at prøverne altid var i 
orden). 
Efter aftale med Viborg kommune laver de et nyt reduceret prøveprogram til 
os. Så jeg håber på vi igen kan komme ned på en fornuftig pris for 
vandprøver. 

  
Desuden har der i 2018 igen været debat om pesticider i drikkevandet fra flere 
vandværker. Vi fik begge boringer kontrolleret for Chloridazon, chloridazon 
desphenyl, chloridazon ,methyl-desphanyl i 2017 og i 2018 for 1,2,4-triazol og 
igen alt var i orden. 
Alle prøver fra boringerne på vandværket og ude på ledningsnettet hos 
forbruger kan ses på hjemmesiden.  
Det kan forventes at der kommer et nyt cirkulære om prøver som omfatter 
pesticider. Der er 50- 100 flere, som der kan analyseres for det gør de i 
Tyskland; men for at stoppe om at nu er der igen et enkelt stof som man har 
fundet og det bør de analyseres for, stoppes det og der kommer et cirkulære.. 

 
På vandværket er der indført miljøzoner. Rød zone er højrisiko, tanke og filtre. 
Gul zone er vandværk og boringer, hygiejnen skal være i orden hænderne 
skal sprittes når du går ind på vandværket, og der skal bruges overtrækssko. 
Grøn zone kontorområdet. Her er det hverdag. Iltstyringen som blev etableret i 
2017 virker perfekt. 

 
Det nye lager er blevet færdigindrettet med ophæng til rør og nødvendige 
reoler. 
Lager er gul område, der skal være rent og yderligere skal der være ryddet og 
orden. 

 
I vandværk, kontor, lager og boringer er installering af alarmsystem afsluttet, 
således at der er en god sikring mod indbrud, sabotage og andre 
overraskelser. 

 
Vi har lavet aftale med et rengøringsfirma, som hver 2 måned kommer på 
vandværk lager og kontorområdet,- et endnu mere rent vandværk-. 

 
Vi har igen i år haft besøg af 2 skoleklasser, det gode samarbejde med skolen 
fortsætter. 
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Til alle- hold stadig øje med måleren, aflæs mindst en gang om måneden. 
Vandspild er dyrt og skal betales uanset vandmængden. Der er igen strammet 
op på at det er ejerens ansvar at holde øje med måleren. Der er den 22. 
november faldet dom i en sag om vandforbrug i Østre Landsret. Regningen 
var på at 6000 m³ der var løbet ud i jord eller kloak på grund af hul i 
vandledningen. Det kostede lidt over 180.000,- Så aflæs måleren . Reglen var 
ellers at der skal betales for de første 300 m³ +normalforbrug; men det bliver 
også hurtig til 30.000,-. 
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, er bestyrelsens mål. 
Derfor vil der heller ikke i 2019 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 25 år, måske lidt af en rekord, da alt er steget i mellemtiden. Hvad 
der sker fremover, tør jeg ikke udtale mig om. 

 
Dog kan jeg nævne at vandværket er reddet på selve målstregen. idet vi er 
meget tæt på 200.000 m³ og er vi derover kommer vi under vandsektorloven, 
som betyder at budget, takstblade mm skal indsendes til forsyningskontoret til 
godkendelse. Det koster ca.60.000,- ekstra om året og så må vi ikke have 
penge i kassen, så hvis vi skal lave renovering eller andet, så skal der 
optages lån, så mindst en fordobling af vandprisen kunne vi se frem til. 
Vandværksforeningen har sammen med regeringen og flere partier indgået en 
aftale om at grænsen hæves fra 200.000 til 800.000 m³ fra 2021. Så vi håber 
den endelige aftale holder. 

 
 

Kasserer Orla Kastbjerg vil gøre rede for årets regnskab samt aktiver og 
passiver 

 
Til slut tak for godt samarbejde med vandværkets forbrugere og kolleger i 
bestyrelsen. 

 
 

Punkt 3: Regnskab 2018 

Regnskab for 2018 blev gennemgået af Orla Kastbjerg som udviser et resultat 

på kr. -313.391 - samt en balance på kr. 13.341.192,- – dette gav ikke  

 

Punkt 4: Budget 2019 

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

bemærkninger og blev derfor godkendt. 
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Punkt 5: Indkomne forslag 

Der er var ikke indkommet forslag. 

 

Punkt 6: Valg til bestyrelse 

Orla Kastbjerg, Anders Andersen og Chresten Sørensen 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 

Tom Graves Madsen blev hædret for 25 års medlemskab af bestyrelsen, 

Tom Graves Madsen takkede dirigenten for en sober og sikker 

gennemførelse. 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Underskrift: 

 


