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Tilstede:  Vagn Rye, Jens Gammelgaard, Niels Pytlich, Ib Kildehøj, Svend Andersen, Ib Asp, 

Kristian Fogh 

 

 

1. Valg af dirigent og referent:   

Ib Kildehøj blev valgt som dirigent 

Ib Asp blev valgt som referent 

Ib K. konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning. (NP) 

Der har i løbet af året været meget omtale ang. indsatsplaner til beskyttelse af 

grundvandet. I Odder opstod diskussion ang. Beregningsgrundlaget for nedsivning. 

Det viste sig at Odder kommune havde for gamle, og forkerte tal.  

Vi har i G/H-vandværk diskurteret et forslag fra Odder kommune om tilslutning til 

skovrejsning. Vi er ikke enige i bestyrelsen, og kan derfor ikke give vores støtte til 

kommunen. 

Gylling vandværk har kontaktet os, ang. levering af vand fra os. Vi har sammen med de 

øvrige interessenter i den fælles boring sagt nej til levering. 

Vi har haft problemer med at måle mængden af det oppumpede vand fra vores egen 

boring. Der er blevet installeret nye flowmålere, og det løste problemet. Vi ønsker at 

blive ved med at pumpe fra boringen, for at få den bam der findes vasket ud. 

Snakken om at slå de 3 vandværker, der er fælles om kildepladsen, sammen fortsætter, 

men står lidt i stampe, lige nu. Vi lægger vægt på at være selvstændige. Vi har gode 

kontakter i vandrådet og i landboforeningen. 

Der er stadig en meget stor bevågenhed ang. vandkvalitet. Det betyder at der bliver taget 

mange, og dyre vandprøver. Vores uheld i vandværket sidste år, betyder at smeden nu 

renser ”sokken” hvert kvartal.  

Vi synes at vi driver er godt vandværk og har en god tone. 

 

JG kommenterer beregningsgrundlaget for skovrejsnings sagen. 

Han mener desuden at vandrådet burde kritisere kommunen for de forkerte tal. Evt. 

være mere udfarende ang. beregnings sagen. 

JG oplyser at Gylling vandværk nu er nede på et bam-indhold på 0,83. Gylling v. ønsker 

en ledning fra Fensten til Gylling, som sikkerhed. 

JG ønsker at der kommer flere kildepladser en den store ved Bouelstrup. For at have et 

alternativ, ved en evt. forurening. 

IK fortæller at grunden til at Gylling vandværk har bedre Bam-tal er at de pumper 2 

steder og dobbelt så meget som de har brug for. Der pumpes i det lag hvor bammen 

findes, og der pumpes i et vandlag længere nede. 

Han mener ikke at vandrådet har grund til at betvivle oplysninger fra Odder kommune. 

JG synes at vi skal indgå i et samarbejde med Gylling. 

NP synes også at vi skal samarbejde med Gylling, når vandet er rent og, når der ikke er 

en retssag kørende. 

 

Formandens beretning godkendtes herefter. 
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3. Regnskabet for 2010 

Jens G. gennemgik regnskabet. 

 

Han fortalte at Vandindvindingsgebyret er 0 kr. i 2012, fordi der ikke er kommet en 

regning fra kommunen.  

IK mener at posten opkræves andreledes. 

 

Regnskabet godkendes. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Budget for 2011 

Jens G. gennemgik budgettet 

 

Der har ikke været trukket på kassekreditten i 2012. 

JG efterlyser tal fra kildepladsen. Han mener at det er dyrt at købe vand derfra. 

IK Der er investeret i en ny dyr pumpe. Der har været et brud mellem vores boring og 

den nye kildeplads. Der var ingen bud på hvad der kunne være årsagen. 

JG: Vi har 100.000 kr. på bogen.  

Der er ingen store restancer lige nu, men det tjekkes løbende 

 

Referatet fra generelforsamlingen afventer regnskab fra den fælles kildeplads. 

 

Herefter godkendtes budgettet. 

 

Takstblad. 

NP beklager at der ikke er sende et takstblad med ud.  

Vi gennemgår takstbladet fra 2012. 

 

Takstbladet godkendes til at gælde for 2013 også. 

 

6. 

 

 

 

 

7 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, og herunder også takstbladet, som er lig 2012 

På valg er. Niels Pytlich og Jens Gammelgaard. 

 

Begge genvælges. 

 

Valg af suppleanter 

På valg er Torben Sørensen og Ib Kildehøj 

 

Begge genvælges. 

 

8. EVT. 

SA spørger til udskiftning af vandure. 

NP skulle have snakket med smeden, men har ikke nået det. 

JG fortæller at han har kenskab til et vandur der har målt ikke under 200.000 m
3

. Det 

blev inspiceret, i forbindelse med rensning af sien. Der var ingen slitage at se. 

IK oplyser at loven siger at vandure skal godkendes i serier. Det overholder vi ikke ved 

kun at skifte nogle få. 

JG+NP mener begge, at med den lille forskel på aflæsnings og oppumpet m
3

, så går det 

nok. 
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Vi ser lidt på kort, der viser de skovrejsnings områder kommunen har i hørring lige nu. 

JG fortæller at der er et 100.000 hektar stort område til vandinvinding ved Egebjerg, 

Horsens, Hundslund, Skanderborg og Todsbjerg. 

KF har læst at om undersøgelser, der viser en mulig sammenhæng med et lille 

nitratindhold i vand og type 2 diabetes. 

JG fortæller om landboforeningens modstand mod skovrejsning ved Beder. Århus 

kommune skal kunne bevise at der er fare for forurening, og det mener JG ikke at de 

kan. 

 

 

 Ordstyren takkede herefter for god ro og orden. 

 


