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Tilstede:  Jens Gammelgaard, Carl Bryde, Vagn Rye, Ib Asp, Ole Kristensen,  

 Niels B. Nielsen, Allan Gammelgaard, Svend Gøricke, Ib Kildehøj 

 

 
Dagsorden ifølge vedtægter 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Formandens beretning for 2016 
 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
 
4. Budget for 2017 fremlægges til godkendelse 
 
5. Godkendelse af takstblad 
 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
 På valg er: Niels Bo Nielsen (Halling) 
  Jens Gammelgaard (Gosmer) 
  Ole Kristensen (Gosmer) 
 
7.  Valg af suppleanter 
 
 På valg er: Allan Gammelgaard ( Gosmer) 
  Ib Kildehøj (Halling) 
 
8. Evt. 
 

 

 
JG orienterer om at bestyrelsen har besluttet ikke at annoncere i Odder Avis. 
Indkaldelse til generalforsamlingen har varet på, Gosmer/Halling vandværks sider, på Odder 
Vandråds hjemmeside siden den 20 Januar. 
 

1. Valg af dirigent. 
Ib Kildehøj blev valgt. 
IK konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 

2. Formandens Beretning: 
JG beretter at det har været et stille år for Gosmer-Halling vandværk. 
Vi har sidst på året skiftet til udelukkende at få vand fra Kildepladsen. 
Indtil da, har der været problemer med at holde trykket. Det er løst med overgang til 
Kildepladsen. 
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Aflæsningsskemaer blev delt rundt til forbrugerne. Der kunne så indberettes via hjemmeside 
eller ved at levere aflæsningsskemaet til Niels Ole. Det har fungeret overraskende godt. Kun 
3-4 forbrugere indberettede ikke. Næste opkrævning vil blive sendt ud via mail. 
Der var fejl i en stor del af de vandopkrævninger der blev sendt ud i november. Fejlen er 
Odder Kommunes. Den er opstået i forbindelse med Odder Kommunes sammenlægning 
med Horsens kommunes vandforsyning. 
GHV er lukket. Der pumpes ikke mere, og GHV vandsværks bygning fordeler kun vandet til 
Gosmer, Halling og Fensten. Indmaden fjernes på sigt. Det har været et godt stabilt 
vandværk. Pumper og filtre er fra 1984. Der har ikke været nævneværdige udgifter til 
vedligeholdelse. 
Vandrådet kar opdateret regulativet. IK har lavet et stort arbejde, som JG roser. 
I vandrådet er der henstillet til kommunen at BNBO aftaler med lodsejer foretages af 
kommunen. Det har kommunen accepteret. 
Det nye vandværk fik først byggetilladelse først på sommeren. Det er gået utroligt godt med 
byggeriet, så prøvepumpning kunne startes midt i oktober. Der blev pumpet mellem 10 og 
15.000 m3, før Kildepladsen blev sat i produktion den 21 december. 
Det tog længere tid end planlagt før bakteriekulturen i vandværket og tanken var opbygget. 
GHV forsynede forbrugerne med vand i perioden. Overgangen til Kildepladsen har i korte 
perioder for enkelte forbrugere givet misfarvning af vandet. 
Det menes at stamme fra aflejringer i rørene, som rives løs af de ændrede forhold i rørene. 
Brud på forsyningsledningen til GHV fra Kildepladsen er ikke helt undgået ved overgang til 
Kildepladsen. Vi håber at der bliver færre brud pga. de nye frekvensstyrede pumper. 
Tirsdag den 28 marts overtog GHV, ORV og FV Kildepladsen. Der laves et åbenthus 
arrangement i maj, når grunden er ordnet. Alle forbrugere vil blive inviteret. Vi forsøger at 
lokke lidt presse på banen også. 
Økonomien i forb. med byggeriet er overskredet med 50.000 kr. Selve vandværket holdt 
budgettet. Indtil sommer har Kildepladsen en byggekredit med rente 0,05%. Den ændres til 
20-årigt lån med en rente på 0,89%. Den økonomiske fordeling vandværkerne imellem sker 
efter forbrug. 
Vi arbejder på at nedlægge de gamle boringer og lade jorden gå tilbage til landbrugsdrift i 
løbet af 2017-2018. Fensten Vandværk forsyner lige nu egne forbrugere, men skal også i 
2017 overgå til Kildepladsen. 
Vi vil ansøge om en ny borring i det dybe lag mere en 100m. nede. Vandet er beskytte af et 
lerlag og der behøves ingen BNBO.  
Sigtet er at i 2019 vil den nye boring være etableret, og GHV, ORV og Fensten 
sammenlægges. 
 
AG: Hvorfor kan vi ikke hente mere vand fra eksisterende pumper. 
IK: Det kan vi, men lovgivning forhindre. 
JG: Der er afsat plads til ny borring. Økonomi ca. 200.000 kr.  
 
SG: Der er krav om 2 borringer. 
JG: Der er to pumper og 2 separate systemer i det nye vandværk. GHVs pumper ønskes 
sløjfet, men der er en mulighed for at kommunen vil bruge dem som moniter borring. 
 
Beretningen godkendes. 
 

3+4  Det reviderede regnskab og Budget 
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NN posten køb af vand viser et stort udsving. 
JG. Det skyldes mange brud, og store beløb til Orbicon i forb. med forundersøgelser for 
Kildepladsen. 
Revisorposten er lavere, fordi NN laver det meste af arbejdet. 
I forbindelse med sammenlægning af de 3 vandværker, skal vores bygninger og ledningsnet 
værdisættes. Det samme skal de andre vandværkers. Vi foreslår at bruge DVV konsulenter 
når den tid kommer. 
 
Regnskabet godkendt 
Budget godkendt 
 

5. Godkendelse af takstblad 
JG: Tilslutningsafgiften har været den samme i mange år. Bestyrelsen snakker om at hæve 
den næste år. 
 
Takstbladet godkendt 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
 På valg er: Niels Bo Nielsen (Halling) 
  Jens Gammelgaard (Gosmer) 
  Ole Kristensen (Gosmer) 
 Alle genvælges 
 
7.  Valg af suppleanter 
 
 På valg er: Allan Gammelgaard ( Gosmer) 
  Ib Kildehøj (Halling) 
  
 Alle genvælges 
 

 

8. EVT. 

 

SG: Nogle forbrugere ønsker kopi af de nye tegninger. 

IA: Det kan godt lade sig gøre. Arbejdet er stadig i gang, men den enkelte forbruger 

kan anmode om tegning. 

 

JG: Bestyrelsen giver sig selv lidt mere i løn. 

JG: Formanden for vandrådet udtalte under sin beretning at Kildepladsen burde levere 

vand til Neder Randlev. Det er for engen regning. GHV, ORV og FV er enige 

om at fokus er på at få det Kildepladsen op at køre, og at sammenlægge er 3 

vandværker. Derefter og på sigt, kan det diskuteres om det skal leveres vand til 

andre. 

JG: Vandets hårdhed er nu 13, mod ca. 20 tidligere. 

 

Generalforsamlingen Afsluttes. 
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