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1. Valg af dirigent. 

Ib Kildehøj blev valgt. 

 

2. Niels beretter om et vandværks år der har budt på lidt af hvert. 

Teknisk kører vores vandværk godt og stabilt. Vi har startet udskiftningen af vandurene 

i Øst Halling, og fortsætter vestover i år. 

Der har været udgifter til en ny kompressor og til en ny dør i vandværket. 

Samarbejdet med Fensten- og Over Randlev vandværker om Kildepladsen fortsætter. 

Gosmer-Halling vandværk er i kommunens indsatsplan valgt som hoved vandværk for 

vores område. Det betyder at breve stiles til GH-vandværk, så NP nu også fordeler 

mails til Fensten- og Over Randlev vandværk. 

Politisk har der været en forøget interesse for vandindvinding. Det betyder at området 

bliver mere og mere styret og at vandværksbestyrelserne får flere ”regler” at følge. 

Kommunen har ikke mindre en 3 planer i gang lig nu. 

Vandforsyningsplan skal sikre, at kommunens borgere og erhvervsliv fortsat er sikret 

en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent 

grundvand. 

Indsatsplanen er en handleplan for, hvorledes nuværende og fremtidige 

drikkevandsinteresser i et indsatsområde sikres ved beskyttelse af 

grundvandsressourcen, som skal sikre vandforsyningen. 

BNBO (Boringsnære beskyttelses områder) som beskriver hvordan grundvandet 

sikres omkring de enkelte boringer. 

Disse BNBO’er er diskuteret intenst i løbet at året, og der foregår nu en revurdering af 

de oprindelige forslag. For Gh vandværk ville de oprindelige forslag have betydet et 

jordopkøb for de 3 boringer på ca. 1,5 mil. kr. Det ser dog ud til at blive reduceret 

væsentligt. 

I det hele tager, er der meget kritik af forvaltninger på det her område. De har flere 

gange udmeldt forslag, som viser sig at være mangelfuldt undersøgt. Det kan på sigt 

give en utroværdig forvaltning. 

Det kan komme på tale at vi på Kildepladsen skal lave en rentvandstank. Der skal 

pumpes skånsomt står der i BNBO, hvilket kan tolkes som en jævn oppumpning 

gennem døgnet.  

Den sidste vandprøve fra vores boringer viser helt rent vand. NP mener ikke at den er 

retvisende. Problemet er at pumperne på Kildepladsen er meget kraftigere end vores 

egne pumper og derved pumper kildepladsvand ned i vores boringer, hvor prøven 

tages. 

Der er kommet en ny stor forbruger – Lunden. Forløbet angående Lundens tilslutning 

har ikke været kønt, men resultatet er som det skal være. 

Der er planer om endnu en stor gård i Fenstens forsyningsområde. Så der ventes 

fortsat udfordringer i at overholde vores forpligtigelse om at levere vand efter behov. 

Gh vandværk har i årets løb hentet 24000 m
3

 vand fra Kildepladsen og leveret 6000 m
3

 

til Kildepladsen 

Tegninger over vores ledningsnet ligger nu færdige. 

NP mener at vandværkerne skal fortsætte samarbejde og holde dialogerne som nu, i 

en god tone. 
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SG spørger til økonomien i evt. jordkøb. 

NP svarer at økonomien kommer fra vandprisen. 

SG spørger til det 3 borehul 

NP svarer at der pumpes fra 2 boringer 

SG vil vide om de udskiftede vandure stadig viste rigtigt. 

NP De viser stadig rigtigt i den forstand at udpumpet vand fra vandværket og en 

sammentælling af vandforbrug hos forbrugerne stemmer overens. Det er for at følge 

loven om udskiftning af vandure vi skifter. 

 

Herefter godkendtes beretningen. 

 

3. JG fremlægger det reviderede regnskab. 

Vedligeholdelsesposten er større i år pga. den nye dør. 

En forbruger har betalt dobbelt. Vedkommende betaler via PBS og bor i USA 

samtidig med at lejere også betaler. JG får det rettet. 

Værdien af vandværk og ledningsnet er ikke med i regnskabet, ligesom værdien af 

vores del af Kildepladsen heller ikke er det. Det tages op i løbet af året, hvordan vi får 

det værdisat i regnskabet. 

 

Regnskabet godkendtes. 

 

4. og 5. 

Takstblad og Budget gennemgås 

Takstbladet holdes lig 2013. Pga. indsatsplaner mv. er det nok sidste år vi undgår 

takststigninger. 

 

KF spørger til posten ”Advokathonorar” 

NP svarer at det er til en habilitets rapport i forbindelse med levering af vand til 

Lunden. 

 

Takstblad og Budget godkendes 

 

6 Genvalg 

 

7 IK genvælges 

AG vælges fra Gosmer 

 

8 JG: Indsatsplan har ingen indflydelse for os, men BNBO gør. 

Indsatsplanen er sendt til høring. Arealerne ifølge BNBO var før på 91 hektar, mod nu 

på 60 hektar. 

IK er enig. 

JG BNBO betyder ikke dyrkningsforbud, det er en tolkning som Odder kommune 

laver. 

KF Vandet i Gylling er rent uden dyrkningsfri BNBO områder? 
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IK fortæller at Gylling har lavet en løsning med afværgepumpning i de øvre lag, så 

BAM mv. ikke trænger ned. 

JG mener at Gylling kunne grave jordlaget væk, og dermed være forureningen kvit. 

Vi skal holde vores boringer kørende. Det kan blive dyrt at åbne dem igen efter nogle 

års tilstand. 

Kildepladsen er godt beskyttet. Her er ingen brug for BNBO. 

IK Hvis der skal laves en ekstra boring på kildepladsen vil det nok blive fra de øvre lag. 

Så derfor er BNBO nødvendig, også for Kildepladsen. 

SG undrer sig over hvor Boulstrup Vest kommer fra i Indsatsplanen. 

JG fortæller at det oprindelig i 2005 noget Amtet indførte. Det har været glemt i nogle 

år, men nu tager Odder kommune det op igen. 

BNBO kommer i Odder kommune fordi der er penge at søge. 60.000 kr. Alle 

pengene er gået til Orbicon. 

 

Generalforsamlingen Afsluttes. 

 

 

Den nyvalgte bestyrelse træder sammen og konstituere sig således: 

 

Formand: Niels Pytlich 

Kasserer: Jens Gammelgaard 

Sekretær: Ib Asp 


