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Tilstede: Niels Pytlich, Jens Gammelgaard, Svend Gøricke, Ib Kildehøj, Ole Kristiansen, Allan Gammelgaard, 

Jan Worm, Niels Bo Nielsen 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens Beretning for 2014 

3. Det revidere regnskab fremlægges til godkendelse  

4. Godkendelse af Budget for 2015 

5. Godkendelse af takstblad for 2015 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

a. På valg er:  Jens Gammelgaard – Gosmer  

Nyt bestyrelses medlem i stedet for Svend Andersen 

Niels Pytlich – Halling (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af suppleanter 

a. På valg er: Allan Gammelgaard - Gosmer 

Ib Kildehøj – Halling  

8. Evt.  

 

 

 

Referent Allan Gammelgaard  



1. Ib Kildehøj blev valgt 

2. Formandsberetning for året 2014, afgivet 31.03.2015 i Gosmer Forsamlingshus. 

Rent teknisk har der ikke været de store udfordringer i 2014. Vandværket har været rimeligt stabilt i drift og 

der har ikke været de store ting set fra forbrugerside. 

Der, hvor udfordringerne har været i perioden, er de politiske udmeldinger samt udgifter til rigtig mange 

prøver. 

Vi har også brugt et par aftener på at tale sammen med ingeniørfirmaet Orbicon og Fensten og Over 

Randlev vandværker om et nyt fælles projekt. 

Når vi kommer til regnskabet vil man kunne se, at der er brugt ca. 50.000 kr. til vedligehold og prøver i både 

13 og 14, men at beløbene er omvendt fordelt med mange vedligeholdelseskroner i 13 og få udgifter til 

prøver, mens det i 2014 er omvendt. Det vil Jens nok komme nærmere ind på. 

De sidste par år har der været meget diskussion om hvordan man langsigtet sikrer fortsat rent grundvand i 

Danmark. Også i Odder Kommune har der været diskussion om strategien, hvor man i kommunen har 

ment, at man ret nøje skulle følge de ting, der er kommet fra staten (naturstyrelsen og andre) og lave 

områder med skovrejsning, braklagte marker, sprøjtefrie zoner mm. Der var oprindeligt lagt op til, at vi 

skulle forhandle om adskillige hektar i vores områder (sammen med O. Randlev og Fensten) og omkring 

Kildepladsen, vores fælles boring. 

De ejere, der ejer de berørte arealer (landmænd mest) har ikke haft interesse i at friholde disse arealer fra 

dyrkning og nul sprøjtning. Vores lokale samarbejdsorgan, vandrådet, har stort set afvist kommunens 

planer ( så det med samarbejdsorgan har haft svære vilkår) og rådet har fulgt den modsatte linje, nemlig at 

med omtanke, sikring af boringerne og 25 meter sprøjtefri zoner, så ville der være rent grundvand, også om 

25 eller 50 år. 

Desværre har debatten været præget af ”dem” og ”os” og jeg synes ind imellem, at tonen har været lidt 

hård. Jeg bryder mig ikke om, når samtalen eller diskussionen handler om at finde fejl hos modparten. Der 

er ingen, der har patent på sandheden og hvem kender sandheden om 50 år?? 

Landmænd (jordejerne), miljøfolkene og kommunen/ staten burde kunne finde et fælles ståsted på et 

tidspunkt. Vi er nødt til at bruge et forsigtighedsprincip, når vi taler grundvand og fremtiden. 

Da vi i Gosmer-Halling Vandværk valgte at tage en ny stor forbruger ind i vores område og 

vandforsyningsplanen blev ændret i byrådet (forbrugeren hørte egentlig til Fensten vandværk), så blev det 

samtidig besluttet, at vi skulle se os om efter nye muligheder for at sikre fremtidens vandforsyning. Vores 

vandværk er fra 1984, dvs. mere end 30 år gammelt og vi har et indhold af BAM på ca. 150 enheder, hvor 

den må være max 100 enheder. Vi leverer også af og til råvand til Fensten vandværk, og de synes ikke det 

er rimeligt at sælge forurenet vand til dem. Fair nok. 

Vores fælles boring, dvs. Kildepladsens bestyrelse besluttede også i forbindelse med accept af større 

udpumpning fra Gosmer-Halling vandværk og dermed også fra Kildepladsen, at det skulle undersøges, om 

der skulle laves ændringer på Kildepladsen for at fremtidssikre vandforsyningen til de 3 værker. Det ser ud 

til, at der måske kommer en udvidelse af en anden grisebesætning og det vil også kræve mere vand fra 

”os.”  



Derfor har Kildepladsens bestyrelse, som består af de 3 formænd, dvs. Ib Kildehøj fra Fensten vandværk, 

Jacob Rasmussen fra Over Randlev vandværk og jeg selv fra Gosmer-Halling vandværk taget kontakt til 

ingeniørfirmaet Orbicon for at få hjælp til at sikre en fornuftig udbygning af kvalitet og kapacitet indenfor 

kort tid. 

Det har resulteret i foreløbig 2 fælles møder, hvor de 3 bestyrelser har bekræftet, at alle en interesseret i 

og vil være med til at udbygge Kildepladsen med en ny boring formentlig og et nyt vandbehandlingsanlæg. 

De 2 andre værker har haft generalforsamling og der besluttet, at man vil være med i det nye værk. 

Bestyrelsen håber, at det samme sker her om lidt. Den 23. april er der næste fællesmøde mellem de 3 

bestyrelser og her vil arbejdet for alvor gå i gang. 

Kommunen har ønsket at vi går i gang, dels for at sikre, at vi ikke udpumper vand, der indeholder stoffer 

over grænseværdien og dels for at sikre en stabil fremtidig forsyning. Så det ser ud til, at alle parter er 

interesseret i denne proces og i målet, nemlig at få bygget et nyt fælles værk til gavn for forbrugerne i de 3 

forsyningsområder. 

Hvordan, hvornår og hvis bestyrelserne ønsker at lukke boringerne i hhv. Fensten og Gosmer-Halling må 

tiden vise. Boringen i Randlev har været lukket i en kortere årrække. 

Om bestyrelserne vælger at gå sammen i 1 fælles bestyrelse, kan man på sigt sagtens forestille sig. 

Bestyrelsen hos os har også i 2014 sikret (næsten) rent grundvand til god pris, så derfor er jeg tryg ved at 

aflægge denne sidste formandsberetning. Den nye bestyrelse vil sikkert også i fremtiden være med til at 

sikre, at vi også om 50 år har rent grundvand i området og forhåbentlig til en fornuftig pris. 

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 

Niels Pytlich, 31. oktober 2015. 

 

Efter ende beretning blev det diskuteret om Gylling vandværk evt. kunne være interesseret i at lægges 

sammen med Gosmer – Halling, og om Gosmer – Halling vil være interesseret i det. – forblev uafklaret 

Herefter blev beretning godkendt 

 

3. Jens Gammelgaard gennemgik regnskabet, og konstaterede at revisoren havde lavet en fejl i det 

udsendte regnskab på ca. 66.000 kr. nye regnskaber blev udleveret.  

a. Regnskabet blev godkendt.  

Det blev dog kraftigt påtalt at en sådan revisions fejl ikke må ske. Der blev derfor 

enstemmigt indstillet til at revisoren ikke skulle honorere for sit arbejde i 2014.  

4. Budget godkendt 

5. Takstblad godkendt, med en M3 stigning til 2,25 og fast årlig afgift på 700 kr.   



6. Jens Gammelgaard – Gosmer, blev genvalgt  

Ole Kristiansen – Gosmer, valgt ind  

Niels Bo Nielsen – Halling, valgt ind  

 

7. Ib kildehøj og Allan Gammelgaard valgt til suppleant  

8. Nyt vandværk blev diskuteret, bestyrelsen fik beføjelser til at bygge nyt, og vil hurtigt arbejde 

videre med dette. -  forventer at i gangsætte byggeriet inden for det kommende år. 

 

Jens Gammelgaard holdt afskeds tale for Niels Pytlich og takkede for 30 års godt samarbejde 

 

 

Generalforsamling afsluttet  

 

Den nyvalgte bestyrelse træder sammen og konstituerer sig således: 

 

Formand  Jens Gammelgaard 

Kasserer Niels Bo Nielsen  

Sekretær  Ib Asp 

 

 

 

 

 

 


