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Dato:  31. August 2021 

Deltagere:  René Kvist (RK) 
Orla Kastbjerg (OK) 
Allan Wieck-Hansen (AWH) 
Anders B. Andersen (AA) 
Chresten Sørensen (CS) 
Bo Wieck-Hansen 

Fraværende: Peter Lund (PL) 

Næste møde: Ordinært bestyrelsesmøde d. 07/09-2021 

  
Punkt 1: Valg af Dirigent:  
  
 bestyrelsen foreslår Jens Mæng. Jens blev valgt.  
  
 Jens Godkender at mødet er lovligt indvarslet. med annonce i  
 Landsbyerne d.10/08-2021 
 
Punkt 2:  Formandens beretning  
 
 At afholde generalforsamling i august måned er ikke ifølge vedtægterne for 
 Ørum Vandværk – men grundet den ulykkelige situation med Covid-19 – så er 
 det desværre andet år i træk at vi nu står her til generalforsamling i august 
 måned. Lad os håbe at vi kan afholde en helt ”normal” generalforsamling i 
 marts 2022. 

 Efter sidste års generalforsamling gjorde forskellige 
 samarbejdsvanskeligheder desværre at vores mangeårige formand Tom 
 Madsen valgte at gå ud af bestyrelsen, jeg vil også her gerne takke Tom for 
 en god og dedikeret indsats i mange år. 

 Jeg overtog herefter formandskabet og kort omkring mig selv: 

 Jeg er gift og har to store børn på 17 og 19 år, bor i Mollerup og arbejder til 
 dagligt for Siemens A/S.  

 Jeg kom ind i vandværksbestyrelsen i 2014 og blev næstformand i 2016, jeg 
 er endvidere formand for Viborg Vandråd og en del af det forum der hedder 
 Viborg Grundvandsforum. 
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 Det skal ikke være nogen hemmelighed at indlæringskurven har været meget 
 stejl efter at have overtaget posten som formand.  

 Vi har i vandværket også været igennem en spændende tid som på ingen 
 måde er slut endnu. 

 Vi har for nærværende 1001 forbrugere mod 990 i 2020, og vi har i det 
 forgangne regnskabsår solgt 199.865 m3 vand. 

 Det er stabilt højt og da der stadig er en grænse på 200.000 m3 er dette et 
 punkt der vil komme på næste generalforsamling. 

 For ikke at blive underlagt vandsektorloven og dermed en stor kosttung 
 administrativ byrde skal generalforsamlingen næste år tage stilling til dette. 
 Mere herom følger forud for næste generalforsamling. 

 Driften af vandværket har forløbet tilfredsstillende, vi har ikke haft utilsigtede 
 driftsstop – kun i forbindelse med ledningsarbejde har det været nødvendigt 
 med få og korte stop. 

 Samarbejdsvanskelighederne med tidligere formand afstedkom en opsigelse 
 af vores drift/vagtaftale med Ørum Varmeværk – vi måtte derfor igennem en 
 længere kontaktforhandling inden vi kom i mål med en kontrakt begge parter 
 kunne acceptere. 

 Vi har gennemført en renovering af ledningsnettet og indsat manglende 
 stophaner i Velds området. 

 Vi har etableret nye målerbrønde ved forsyningsledningerne til Vinge og 
 Mollerup, disse er nu koblet op på vores SRO anlæg på værket således at 
 hvis forbruget overstiger en vis mængde så får vi en alarm, så kan vi fange en 
 eventuel rørsprængning i tide. 

 Vi er blevet kontaktet og har været i dialog med Vejrumbro Vandværk, der 
 ønskede at overdrage/sælge deres drift/vandværk til os.  

 Efter en dialog omkring omstændighederne for en eventuel overtagelse kom vi 
 frem til at dette ikke kunne blive en rentabel businesscase for Ørum Vandværk 
 og vi meddelte således dette til Vejrumbro Vandværk. 
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 Vi har haft et firma til at renpumpe vores reserveboring ude i Tjele Skov for at 
 kunne få lavet nye, friske analyser af vandet – disse kundgjorde desværre at  

 vandet i skoven ikke er af en kvalitet så vi kan basere denne boring på back-
 up. 

 Derfor er vi desværre i den situation at vi skal have Tjele Skov boringen 
 forsvarligt sløjfet og så skal vi have etableret en anden reserveboring inden for 
 en relativ kort fremtid. 

 Vi arbejder i øjeblikket med planer for både en ny reserveboring, samt den 
 grundvandsbeskyttelse som Miljøministeriet med loven i hånden påtvinger os 
 at udføre – det vil i praksis sige at vi skal beskytte omkring 10-12 HA på den 
 ene eller anden måde.  

 Beskyttelsen skal udmøntes i at jorden ikke gødes eller påføres pesticider. 

 Til brug for blandt andet grundvandsbeskyttelsen var Viborg Kommune meget 
 langt med at lave en såkaldt vandfond – hvor alle vandværkerne i Viborg 
 Kommune skulle indbetale kr. 1,10 pr. m3 til denne fond. 

 Disse midler kunne man så ansøge om at få til brug for den 
 grundvandsbeskyttelse som vi SKAL lave på minimum vore BNBO-område -
 BoringsNært BeskyttelsesOmråde 

 Desværre satte Energi Viborg sig i mod og modsat de første meldinger fra 
 kommunen, så satte man ikke ind med et lovkrav – det er nemlig således at 
 kommunen kan via §48 påtvinge vandværkerne at gå sammen i et sådant 
 samarbejde. 

 Vi arbejder stålsat i bestyrelsen for at skabe en vandforsyning der er sikker og 
 stabil, med et skarpt øje på økonomien – således vil den nøgne vandpris også 
 i 2022 være kr. 3,- pr. m3 og den årlige faste afgift er kr. 400,- pr. bolig. 

 Dette er således det 27 år vi fastholder samme vandpris, med henvisning til 
 tidligere nævnt grundvandsbeskyttelse, så vil jeg ikke garantere at denne 
 prissætning kan forsætte de næste 27 år. 

 Jeg vil gerne takke bestyrelsen for at have bakket utroligt godt op om 
 bestyrelsesarbejdet – her i en lidt svær tid, tak for det! 
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 Jeg vil også gerne rette en speciel tak til Orla, da vi på den administrative front 
 har vi fået en ny og opdateret version af vores regnskabsprogram, dette har 
 været en udfordring for vores kasserer, men Orla har nu fundet sig til rette 
 med den nye version. 

SP: Hvorfor skal reserveboringen i skoven Sløjfes? 
SV: Der er konstateret et stigende nitrat indhold som nu er på et nivau der gør den 
 uinteressant (5,6 mg/L) Samt der er konstateret Aggressiv kuldioxcid. 
  
SP: Da reserveboringen i sin tid blev etableret, var den god nok. Hvorfor er den 
det  ikke længere? 
SV: Det vides ikke specifikt hvad der er årsagen til det stigende Nitrat indhold. 
 
SP: BNBO – Hvordan forholder vandværket sig til det? 
SV: Vandværkets bestyrelse kæmper for at opnå den billigste men også bedste 
 Løsning. Vandværket har haft møde med Viborg Kommune og Miljøstyrelsen  
 d. 10/08/-2021 for at i gang sætte arbejdet. Bl.a. ved at benytte os af MUFJO 
 
 
Punkt 3:  Regnskab 2020: 
 
 Regnskabet blev gennemgået af Orla Kastbjerg. 
 
 Årets Resultat:    - 172.659 kr. 
 Balance:  13.111.462 kr. 
 Egenkapital: 12.116.209 kr. 
 
 Regnskabet kan ses på Vandværkets hjemmeside 
 https://www.oerumvand.dk/praktisk-info/regnskab/ 
  
 Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål. 
 
 
Punkt 4:  Budget 2021:  
 

Budgettet blev gennemgået af Orla Kastbjerg. 
 
Budgettet kan ses på Vandværkets hjemmeside 
 https://www.oerumvand.dk/praktisk-info/regnskab/ 
 
Budgettet blev godkendt uden spørgsmål. 
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Punkt 5:  Indkommende forslag:  
 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af teksten i §8 i 
vedtægterne for Ørum Vandværk. 
 
Nuværende tekst: 
 Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker 
med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem 
eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. 
 
Ny Tekst: 
 Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker 
med mindst 14 dages varsel ved publicering på vandværkets hjemmeside og 
Ørum portalen med angivelse af dagsorden. 
Der vil ligeledes blive udsendt et varsel på SMS via Vandværkets info system. 
 
Formanden orienterer at der, så længe Avisen ”Landsbyerne” lever, stadig vil 
blive annonceret i denne med dagsorden.  
Der opfordres ligeledes til at man sikrer sig at være tilmeldt Vandværkets 
SMS-service via værkets hjemmeside. https://www.oerumvand.dk/sms-
service/ 
 
Stemmer imod – 3 
Stemmer For – 11 
Stemmeberettigede – 18  
 
Forslaget vedtaget, der indkaldes til Ekstra Ordinær General forsamling 
 

Punkt 6: Valg af bestyrelse: 
  
 Efter tur afgår Orla Kastbjerg, Chresten Sørensen og Anders B. Andersen 
  
 Alle er genvalgt  
 
 
Punkt 7: Valg af suppleant:  
  
 Bestyrelsen foreslår Ivan Tonarelli. 
 
 Ivan blev valgt. 
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Punkt 8: Valg af revisor:  
 
 Efter tur afgår Dansk Revision, Viborg. 
 
 Dansk Revision, Viborg er genvalgt. 
  
Punkt 9:  Eventuelt:  
  
SP: Honorering af Kassér? dækker dette en evt. outsourcing? 
SV: en outsourcing vil blive min. dobbelt så dyrt, så Pt. Drives vandværket biligst 
 muligt. 
 

Underskrift: 

 
 
______________________ 
René Kvist 
Formand 

 
 
______________________ 
Allan Wieck-Hansen 
Næstformand 

 
 
______________________ 
Orla Kastbjerg 
Kassér 

 
 
______________________ 
Anders B. Andersen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
______________________ 
Chresten Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
______________________ 
Bo Wieck-Hansen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
______________________ 
Peter Lund 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
______________________ 
Jens Mæng 
Dirigent 
 

 

 


