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

Dato:

Punkt 1:

11. august 2020 i Ørum Hallen

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 2019 steg antallet af forbrugere fra 985 til 990 en tilgang på 5 nye
brugere.
Der blev oppumpet 199.578 m³ vand, det samme sidste år, hvor der blev
oppumpet 199.696 m³.
Driftsmæssig har året gået godt. Vandværket har fungeret rigtig godt uden
problemer, der har ikke været stop.
På ledningsnettet har der været et brud /utæthed i Velds
Arbejdet med renovering af ledningsnettet stoppet i 2019 på grund af
reparationsarbejde på vandværket og undersøgelse af boringerne.
Utætheden i Velds, var en anboring i aluminium, som var helt tæret væk.
Udstykningen ved Veldsvej på 11 grunde er i 2019 afsluttet og der er godt
gang i byggeriet.
Som noget helt nyt blev ledningsanlægget i udstykningen trykprøvet med luft,
idet hele ledningsanlægget er svejst sammen. Så kan kvaliteten ikke blive
bedre og der er ingen gammel vand i ledningerne; men så var det også slut!!
Kommunen ville forlænge en sidevej til 2,etape, det betød at vandledningen
langs sidevejen vejen skulle forlænges, ingen problem, vi svejser et stykke i
ledningen. Men hvad var det, ledningen var fyldt med vand –umuligt- men
godt nok havde der på gårdspladsen ved Veldsvej 52 været en utæthed som
var blevet udbedret for 1 md. siden. Vi vidste hvem der var smed og
entreprenør; men ingen af dem havde rørt stophanen, selv om der skal bruges
en speciel nøgle DEN HAR SELV ÅBNET fantastisk.
Igen – Hvor er din stophane? I Hulbækområdet var der en af vore brugere,
som lige ville grave ud til et bassin/vanddam. Det foregik en lørdag, så var det
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nok momsfri, som den slags er om lørdagen; men så graver man sin egen
stikledning over og ved ikke hvor man har sin stophane og kan lukke for
vandet. Så der måtte lukkes for et større område, så rørene kunne blive
samlet igen, dammen var fuld med vand! Ja ret effektivt.
Og så er vore boringer blevet undersøgt for miljøfremmede stoffer. Der skete
følgende; på et møde i Vandrådet i Viborg kommune mødte Region Midt op
med et lille indlæg. De skulle lige gøre opmærksom på, at de var vigtige, Så
de oplyste at Viborg vand havde en forurening ved Sydværket og Ørum
Vandværk var forurenet med TCE – Triclorethylen. Et mindre chok. Tænk
oplysningen stammede fra en prøve fra 2007 – mere end 10 år siden- og så
reagerer man først nu. NÅ/JA. Det skal siges, at der ikke er tale om
forurening; men antydning af TCE.
Efter den største undskyldning jeg nogensinde har fået, kunne vi igen tale
sammen. Der er et gran af sandhed i det, da Passat har brugt stoffet til
rensning af metalvarer som skulle males, så under deres bygninger er der et
område som er virkelig forurenet . For Viborg kommune var det også alvorligt,
da Ørum vandværk i vandforsyningsplanen er udpeget til A- værk. Et som skal
bevares og forsyne et større område. Så, sagen skulle undersøges nærmere.
Der blev lavet en kontrakt med ekspertfirmaet Nordiq Group om undersøgelse
af boringerne. Østlige boring blev undersøgt i orden, det vidste vi forvejen, og
så den vestlige; men den får Brøndborerfirmaet Poul Christiansen og Orbicon
helt ødelagt, på grund af sjusk. Pumpe og rør bliver ikke renset med
brintoverilte inden genmontering, så boringen er godt og grundig forurenet og
bliver forsøgt renpumpet i over en måned. Desuden var indhold af TCE steget
286,4% efter at have været næsten ren, tidligere 0,022 nu 0,085 grænsen er
1,0
Samarbejdet afbrudt, kontrakten ophævet, ingen betaling, SLUT.
Ved styring af indpumpning er der igen orden i tingene, ingen kim og TCE på
0,022 i seneste måling.
Desuden har rentvandstankene fået den helt store renovering. Vi har kontrakt
med et firma, som kontrollerer tankene hvert 5. år, så vi hele tiden har styr på
vandkvaliteten og tankenes tilstand. Fugerne var ikke i orden, skulle udskiftes,
så beskeden var, -hvad med at give tankene den helt store tur!
Det endte med udskiftning af alle fuger, udskiftning af alle rør til rustfri syrefast
stål, udskiftning af alle gennemføringer, nye ventiler, lukning af gamle afløb,
renovering af beton og klinkerklinker og ny pumpe.
Firmaet Eurofins A/S har i årets løb udtaget prøver af drikkevandetpå
vandværk og hos vore forbrugere.
Prøverne i orden.
Desuden har der i 2019 taget prøver direkte fra vore boringer i forbindelse
med en total undersøgelse af boringerne I Tyskland er der undersøgt for 233
forskellige stoffer og ved Eurofins 15 forskellige i alt 248 i hver boring der var
antydning af TCE i den østlige boring.
Alle prøver fra boringerne på vandværket og ude på ledningsnettet hos
forbruger kan ses på hjemmesiden.

På hjemmesiden, kan man hente alle informationer om vandkvalitet, takster og
andre ting som vedrører vandforsyningen.
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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.
Den nye kalkknuser fungerer perfekt
Vi har igen i år haft besøg af 2 skoleklasser, det gode samarbejde med skolen
fortsætter.
Til alle- hold stadig øje med måleren, aflæs mindst en gang om måneden.
Vandspild er dyrt og skal betales uanset vandmængden.
Igen i år en lille gyser med et ekstraforbrug på 700 m³ i en lejlighed.
Igen en sikker og stabil vandforsyning til en fornuftig pris, er bestyrelsens mål.
Derfor vil der heller ikke i 2020 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 26år.
Desuden kan jeg nævne at der er vedtaget en lovændring om grænserne for
udpumpet vand.
Grænsen er sat op til 800.000 m³. loven er trådt i kraft den 1. januar 2020. Vi
udpumper 199.500 m³. Ellers var vandprisen steget kraftigt; men vi er reddet
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.
Der var derefter et spørgsmål til hvilke stoffer der blev testet for og TM kunne
oplyse at der blev testet for så mange stoffer at prøverne skulle til Tyskland da
der ikke kunne testes for dem alle i Danmark.
Desuden var der ros for seancerne for skolebørnene.
Der blev spurgt ind til forureningen på Passat grunden og TM redegjorde for at
Region Midt har foreløbig brugt kr. 400.000,- på at undersøge omfanget og at
de ikke er færdige.
Derefter blev der spurgt om Vandværket ville køre kampagner mod brug af
Round-Up på private grunde, TM redegjorde for BNBO problematikken.
Punkt 3:

Regnskab 2019
Regnskab for 201 blev gennemgået af Orla Kastbjerg som udviser et resultat
på kr. -17.311 - samt en balance på kr. 13.307.410,Derefter blev der spurgt ind til størrelsen på det samlede honorar til
bestyrelsen og OK redegjorde for sammensætningen af vores honorar
struktur.
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Der var også spørgsmål til om det var legalt at Vandværket besad en
beholdning af aktier, da selskabet er et A.M.B.A.
OK gav udtryk for at såvel pengeinstitutterne (Andelskassen) og vores revisor
nok burde havde reageret hvis det ikke var legalt at have en aktiebeholdning,
men at han ville undersøge det for en god ordens skyld.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4:

Budget 2020
Orla Kastbjerg gennemgik budgettet for 2020 – 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
Tom Madsen, René Kvist, Allan Wieck-Hansen og Peter Lund 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 spurgt til betaling ved brud efter stophane og før måler, det er
forbrugers ansvar efter stophanen – men forbruget kan jo ikke måles før
måleren så – forbrugeren skal betale udbedringen af ledningsføringen.
Tom Graves Madsen takkede dirigenten for en sober og sikker gennemførelse
og bød på smørrebrød som traditionen byder.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Underskrift:
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