
Gosmer-Halling Vandværk 
Generalforsamling 30 marts 2016 

 

Referent Ib Asp Side 1 af 3 10/4-2016 

 

Tilstede: Jens Gammelgaard, Vagn Rye, Ib Asp, Niels B. Nielsen Allan  

 Gammelgaard, Svend Gøricke, Ib Kildehøj 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning for 2015 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

 

4. Budget for 2016 fremlægges til godkendelse 

 

5. Godkendelse af takstblad 

 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 På valg er: Ib Asp (Halling) -  accepterer genvalg. 

  Vagn Rye (Gosmer) - accepterer genvalg. 

 

7.  Valg af suppleanter 

 

 På valg er: Allan Gammelgaard ( Gosmer) 

  Ib Kildehøj (Halling) 

 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Ib Kildehøj blev valgt. 

 

2. JG beretter at det har været et stille år for Gosmer-Halling vandværk. 

Vi har godt vand og det kører stabilt. Der er stadig problemer med for meget Bam. Vi 

tror at det kommer fra en punktkilde, men kan ikke finde den. 

En ny vandforsyningsplan er i hørring og GHV tilslutter sig Odder Vandråds 

høringssvar.  

Vi bygger nyt vandværk. Orbicon har været rådgiver i den indledende fase. Der har 

været en udbudsrunde og valget faldt på Søren Pedersens projekt. Sørens pris er 2,3 

mill. Det er dyrere end Orbicons tilbud, men vi får et større, sikrere og bedre 
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vandværk. Der vil være et samlede forbrug på 100.000 m
3

  i GHV, ORV og FV. 

Vi har tilladelse til at pumpe 70.000 m
3

 fra kildepladsen. Resten vil i en periode blive 

pumpet fra FV. Således lukkes GHV og ORV når det nye vandværk på Kildepladsen 

står klart. Når Vandværket på Kildepladsen kører vil vi søge om op pumpnings 

tilladelse på det fulde forbrug på 100.000 m3.  Vi forventer at byggeriet kan starte 

medio maj, og stå færdigt Ultimo 2016. GHVs bygning i Gosmer tømmes og bliver 

fordelingssted til Gosmer, Halling og Fensten. 

 

SG spørger til finansiering. JG. Der tages et lån med kommunegaranti. Lånet løber 

over 30 år med en rente på 2%. 

 

Herefter godkendtes beretningen. 

 

 

3. NN fortæller om en ny regnskabsopstilling. Overskud må ikke fremgå af regnskabet og 

derfor den anderledes opstilling. 

JG fortæller at posten ”Køb af Vand” også dækker honorar til Orbicon og udgifter til 

brud.  

SG spørger til brud. JG. Brudene kommer på ledningen fra Kildepladsen til GHV. 

Ledningen er lagt i grus som skraber hul i ledningen fordi ledningen bevæger sig lidt 

ved start og stop af pumpen. Forhåbentlig er problemet løst med det nye vandværk. 

AG Revisorhonorar fordoblet. NN. Der er revisor honorar for to år i dette regnskab. 

AG Vandprøver. JG Udgifterne til vandprøverne er store hvert 2. år. På Kildepladsen 

vil der være 4 år mellem de store prøver. Vandværkerne sparer mange penge når 

vandværkerne nedlægges. 

 

Regnskabet godkendtes 

. 

 

4. og 5. 

Takstblad og Budget gennemgås 

Takstbladet holdes lig 2015. På trods af nyt vandværk.  

 

Takstblad og Budget godkendes 

 

 

6 IA genvælges fra Halling 

VR genvælges fra Gosmer  

 

 

7 IK genvælges fra Halling 

AG genvælges fra Gosmer 

 

8 IA orienterer om at vi er gået i gang med at få vores ledningsnet registreret og GPS 

opmålt. Han spørger og hjælp fra SG og Niels Pytlich at finde vandledningernes 
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placering. IA går rundt med Malene fra Mar-Tek i maj. 

SG vil gerne hjælpe. Niels Pytlic kontakter IA. 

 

SG spørger hvor mange grunde der ikke er tilsluttet GHV. 

JG. Vi har forsøgt at få fat i ejeren af Gosmervej 118. Det har ikke været muligt, så 

smeden lukker for vandet. SG fortæller at Gosmervej 119 grunden er blevet udstykket. 

Den er stadig ejet af Gosmervej 119, men der kan bygges på sigt. 

 

JG fortæller at rentvandstanken på Kildepladsen bliver opbygget af sektioner ligesom 

en gylletank. En helstøbt tank ville have kostet ca. 200.000 kr. mere. 

Sikringen af tanken bliver så god som det er muligt. 

ORV lukkes med det samme. 

GHV lukkes når Kildepladsen kører. 

 

SG spørger om grunden sløjfes når GHV nedlægges. Det vil bestyrelsen tage stilling til 

når det nye vandværk kører. 

 

Generalforsamlingen Afsluttes. 

 

 


