
 
 
 
 
Referat af General Forsamling i Ørum Vandværk a.m.b.a. 
  

Side 1 
 

 

Dato:  22. Marts 2022 

Deltagere:  René Kvist (RK) 
Orla Kastbjerg (OK) 
Allan Wieck-Hansen (AWH) 
Anders B. Andersen (AA) 
Chresten Sørensen (CS) 
Peter Lund (PL) 
Ivan Tonarelli (IT) 

Dirigent:  Jens Mæng 

Næste møde: Ordinært bestyrelsesmøde d. 12/04-2022 

  
Punkt 1: Valg af Dirigent:  
  
 bestyrelsen foreslår Jens Mæng… Jens blev valgt.  
  
 Jens Godkender at mødet er lovligt indvarslet. med annonce i  

- Landsbyerne d.08/03-2022 
- SMS er blevet udsendt  
- Opslag på hjemmesiden 
- Opslag på ørumborger d. 23/02-2022 

 
Punkt 2:  Formandens/bestyrelsens beretning  
 Det er dejligt at kunne holde en ”normal” generalforsamling og jeg er utrolig 
 glad for at se, at der stadig er nogle der prioriterer at møde op til de lokale 
 generalforsamlinger. 

 Vi har i vandværket også i 2021 været igennem en spændende tid som på 
 ingen måde er slut endnu. 

 Vi har for nurværende 1000 forbrugere mod 1001 i 2021 – det skyldes at en 
 pumpestation er blevet frakoblet, og vi har i det forgangne regnskabsår solgt 
 198.453 m3 vand -ca. 99% af det oppumpede vand. 

 Som mange sikkert ved har Tage Knudsen i Mollerup solgt sin gård med 
 kvæg og dette har betydet en nedgang i vandforbrug som vi allerede nu kan 
 identificere. 
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 Det har gjort at vi en stund troede at vi var sikkert under grænsen på 200.000 
 m3 – men udviklingen i vores lokalområde kommer nok til at betyde at dette er 
 et punkt der vil komme på næste generalforsamling. 

 Vi kigger blandt andet ind i at der kommer mellem 70-80 nye forbrugere inden 
 for de næste par år. 

 For ikke at blive underlagt vandsektorloven og dermed en stor kosttung 
 administrativ byrde skal generalforsamlingen måske næste år tage stilling til 
 dette. 

 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. 

 På værket har vi i 2021 investeret i nødstrøms generator og nyt 
 aflæsningssystem til aflæsning hos forbrugerne, desuden har vi investeret i ny 
 firewall. 

 Driftsaftalen med Ørum Varmeværk – under den nye kontraktform forløber 
 forbilledligt og det er en fornøjelse at have dette samarbejde. 

 Nogle har muligvis opdaget at der bliver lavet boringer mange steder i Ørum – 
 dette skyldes at Region Midt stadig er i gang med at undersøge Passat 
 Grunden – dette er naturligvis en undersøgelse om vi i vandværket har den 
 største interesse i og vi bliver da også løbende informeret, grunden til 
 undersøgelsen er de opløsningsstoffer der har været brugt på Passat og som 
 øjensynligt ikke blevet behandlet helt korrekt. 

 Grundvandsbeskyttelsen i daglig tale BNBO er ved at nå slutspillet – idet 
 planerne for dette skal være på plads inden udgangen af 2022. 

 Viborg Kommune som jo er vores myndighed som helt og holdent bestemmer 
 om vi kan og må levere vand til jer forbrugere, er heldigvis så fleksible at så 
 længe planen for BNBO er håndfast inden udgangen 2022 så bliver tiltaget 
 godkendt og får ingen betydning for indvindingstilladelsen. 

 Vi arbejder i øjeblikket med planer for både en ny reserveboring, samt 
 beskyttelse af BNBO – det betyder i praksis at vi skal beskytte 10-12 HA og 
 den ultimative måde at gøre dette på er ved at erhverve jorden og få plantet 
 fredskov. 



 
 
 
 
Referat af General Forsamling i Ørum Vandværk a.m.b.a. 
  

Side 3 
 

 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 - Borings Nært Beskyttelses Område 

 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 er derfor i den situation at vi selv skal finde penge til denne 
 grundvandsbeskyttelse og i vores tilfælde vil det komme til at koste et sted 
 mellem 2,5 og 3 mill. inklusiv en ny boring. 
 Vi arbejder stålsat i bestyrelsen for at skabe en vandforsyning der er sikker og 
 stabil, opfylder alle myndighedskrav og som sikrer rent vand til både os selv 
 og de kommende generationer – vi er således nødt til at hæve den nøgne 
 vandpris med kr. 1,- pr. m3 men den årlige faste afgift er uændret kr. 400,- pr. 
 bolig. 

 Jeg vil gerne takke bestyrelsen for at have bakket utroligt godt op om 
 bestyrelsesarbejdet – tak for det! 

 Spørgsmål: 
 SP: jeg har læst et sted at boringen i skoven ikke kan bruges, hvor påtænker 
 man i stedet at etablere en ny reserve Borring? 
 SV: der er flere punkter i spil, men som udgangspunkt for enden af 
 boldbanerne, men der er også et par andre placeringer i tankerne. 
 
 SP: hvor er de 2 andre placeringer? 
 SV: det er så nyt at vi gerne vil vente med at udmælde punkterne da de først 
 er kommet på kl. 14:00 i eftermiddag 
 
 SP: skal vandværket købe jorden for den nye Borring? 
 SV: ja 
 
 SP: hvad garanterer jer at finde brugbart vand på den pågældende placering? 
 SV: det vil kun en prøveboring kunne garantere, og den koster næsten det 
 samme som en endelig boring. Vi er vejledt af kommune og geologer som 
 siger at det er samme vandopland som til de aktuelle borringer. Men at vi vil 
 tage det ”længere oppe ad floden” og dermed også kommer længere væk fra 
 passatgrunden som er den kommunen, er mest bange for. 
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Punkt 3:  Regnskab 2021: 
 
 Regnskabet blev gennemgået af Orla Kastbjerg. 
 
 Årets Resultat:        37.828 kr. 
 Balance:  13.237.167 kr. 
 Egenkapital: 12.154.036 kr. 
 
 Regnskabet kan ses på Vandværkets hjemmeside 
 https://www.oerumvand.dk/praktisk-info/regnskab/ 
  
 Regnskabet blev godkendt  
 
 SP: 17.000 kr. til vandprøver, det er ikke meget? Hvorfor så lidt? 

 
SV: OK og RK; der er et prøveprogram af prøver vi pr. lov skal tage, det lever 
vi selvfølgelig op til. Samtidig er vandværket medlem af Viborg vandråd der 
har lavet aftale med Eurofins med op til 35% rabat. 
Blandt andet p.g.a. passatgrunden har vi sidste år haft en del flere vandprøver 
end ellers, hvorfor det syner af meget lidt der er brugt på vandprøver i 2021. 

 
SP: Note 3, aftale med varmeværket, hvorfor er den på 20.000 kr. et sted og 
148.449 kr. et andet sted?  
 
SV: OK og RK; grundet ny aftale med varmeværket. Har vi på den gamle 
aftale bogført på én konto ”pasning og tilsyn på vandværket” mens den nye 
aftale bogføres på en ny konto ”Ørum Varmeværk” i regnskabet for 2022 
forventes et ”0” på den gamle konto og det totale beløb samlet på den nye 
konto. 
 
 

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. 
 
SP: hvor mange år er det vandværket har kørt med de 3 kr.? det bør i nævne. 
SV: OK; vi har kunnet holde 3 kr. pr. m3 i 27 år. hvorfor en stigning skal ses i 
lyset af de 27 års fast pris. 
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Punkt 5:  Indkommende forslag:  
 

Ingen 
 

Punkt 6: Valg af bestyrelse: 
  
 Efter tur afgår René Kvist, Allan Wieck-Hansen og Peter Lund 
  
 Alle er genvalgt. 
 
Punkt 7: Valg af suppleant:  
  
 Bo Wieck-Hansen forslås for sidste sæson som suppleant. 
   
 Bo Wieck-Hansen blev valgt! 
 
Punkt 8: Valg af revisor:  
 
 Efter tur afgår Dansk Revision, Viborg. 
 
 Dansk Revision, Viborg er genvalgt. 
  
 
Punkt 9:  Eventuelt:  
 
SP: hvem står for brandhanerne rundt i byen? 
SV: det er brandvæsnet der har ansvaret for brandhanerne. Hvis de lukkes, er det lovkrav 
at de skal sløjfes (Fjernes). 

SP: hvem betaler for det vand der bruges af brandvæsnet?  
SV: det gør vandværket. 

SP: hvad med den hane oppe på ok tanken? Den står helt inde i muren. 
SV: fra forsamlingen, det er blot en underføring fra brandhanen på den anden side, hvorfor 
den er tom for vand. 

 

Generalforsamlings møde hævet kl. 20:15  Underskrift: 
   

     ______________________ 

Dirigent - Jens Mæng  


