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Referent Ib Asp 1 9. april 2012 

 

 

Dagsorden udsendt: 
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Referent Ib Asp 2 9. april 2012 

 

 

 

Tilstede:  Karl Bryde, Kurt S. Jensen, Jens Gammelgaard, Niels Pytlich, Allan Gammelgaard, Ib 

Kildehøj, Svend Andersen, Ib Asp  

 

 

1. Valg af dirigentValg af dirigentValg af dirigentValg af dirigent    og og og og referentreferentreferentreferent::::   

Ib Kildehøj blev valgt som dirigent 

Ib Asp blev valgt som referent 

Ib K. konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning.Formandens beretning.Formandens beretning.Formandens beretning.    

Det tegnede til et roligt år for bestyrelsen, ved sidste generalforsamling. Vi ville arbejde 

videre med, de indledende øvelser til en evt. sammenlægningen af Fensten-, Bovlstrup- 

og Gosmer-Halling vandværker. Vores ledningsnet er blevet målt op og typebestemt. 

Det skal nu tinglyses, og det er en opgave hvor samtlige medlemmer skal kontaktes. Det 

arbejde startes i år. Desværre havde vi et uheld på vores vandværk, som betød 

forhøjede kimtal i vandprøverne. Det førte til et kogepåbud til medlemmerne under 

Gosmer-Halling- og Fensten vandværker. Der var noget utilfredshed i Odder 

kommune over at bestyrelsen ikke med det samme, og personligt, kunne kontakte 

samtlige medlemmer. Vi har prøvet at imødekomme det problem, ved at vi nu kan 

lægge oplysninger på Gosmer-Halling vandværks hjemmeside under Odder vandråd. 

Uheldet skyldtes et beskidt filter og samtidig en defekt kontraventil i vandværket. Det er 

selvfølgelig rettet, og en plan for vedligeholdelse er aftalt. Uheldet udviklede sig over 

nogen tid, og ville måske kunne været undgået, hvis aflæsninger/tilsyn og 

kommunikation Gosmer-Halling og Fensten vandværker imellem, havde været bedre. 

Vi har nu aftale om aflæsninger/tilsyn oftere, og er opmærksom på at reagere, hvis der 

er afvigelser fra det normale. Desværre har uheldet kostet Fensten vandværk i omegnen 

af 100.000 kr., medens Gosmer-Halling vandværk har bekostet vandprøver for ca. 

35.000 kr. 

Vi har fået installeret en ny måler på vores egen kildeplads. Vi pumper stadig lidt, og 

holder øje med, hvornår Bammen er væk. 

Vi har en aftale med kommunen om at Niels P og Ib K foretager pejlinger i den nye 

brønd og den tilhørende monetære brønd. Endvidere pejles en brønd ved Dyngby. 

Alle målinger sendes til Odder kommune. Vandniveauet er meget stabilt.  

Vi skal stadig have udskiftet vores vandure. Det er vores plan at de skal skiftes løbende 

over de næste par år. Pris ca. 50.000 kr.  

Der skal plantes omkring vores nye borring. Jens G som har kontakt til et plantelav, og  

håber at det bliver i år.  

Statsafgiften stiger i år, men vi håber at kunne holde vandprisen i ro, på de 2 kr. pr m
3
  

I lighed med sidste år, yder vi en service til lodsegerne med jorde der grænser op til 

borringerne. Der skal holdes en sprøjtet afstand på 25 m. De får besked af Jens G. Det 

er kommunen der er den kontrollerende myndighed, og det er lodsegernes pligt at 

overholde reglen. 

 

 

Kommentarer til beretningen: 

Der var ingen kommentarer. 
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Referent Ib Asp 3 9. april 2012 

 

Herefter godkendtes beretningen. 

 

3. Regnskabet for 2010Regnskabet for 2010Regnskabet for 2010Regnskabet for 2010    

Jens G. gennemgik regnskabet. 

 

Allan G. Hvorfor er køb af vand faldet 

Jens G. Det er fordi vi pumper mere fra vores egen brønd. Indholdet af bam bliver 

lavere, og vi må ikke lukke boringen. Det dyreste er vandprøverne. 

 

Regnskabet godkendes. 

 

4. Budget for 2011Budget for 2011Budget for 2011Budget for 2011    

Jens G. gennemgik budgettet 

 

Herefter godkendtes budgettet, og herunder også takstbladet. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmerValg af bestyrelsesmedlemmerValg af bestyrelsesmedlemmerValg af bestyrelsesmedlemmer    

På valg er. Kurt S. Jensen, Svend Andersen, Ib Asp 

Svend og Ib genvælges, Kurt ønsker ikke genvalg. 

I stedet vælges Vagn Rye 

 

Valg afValg afValg afValg af    suppleantersuppleantersuppleantersuppleanter    

På valg er Torben Sørensen og Ib Kildehøj 

Begge genvælges. 

 

6. Indkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslag    

Ingen forslag 

 

7. EVT.EVT.EVT.EVT.    

Vi snakkede om forureningen og den lange ledning til Fensten. 

Ib K oplyste at alt vand skal skiftes i løbet af 3. uger. Den indeholder 30 m
3
. Vandet har 

stået stille i ledningen i 1 måned før de høje kimtal blev konstateret. 

 

8. Ordstyren takkede herefter for god ro og orden. 

 

 

 

 

 


