
Gosmer-Halling Vandværk 
Generalforsamling 19 marts 2018 

 

Referent Ib Asp Side 1 af 3 10/4-2017 

 

Tilstede:  Jens Gammelgaard, Carl Bryde, Vagn Rye, Ib Asp (referant), Ole Lodsgaard 

Pedersen, Niels B. Nielsen, Allan Gammelgaard, Svend Gøricke, Ib Kildehøj, Jan 

Worm 

Afbud fra: Ole Kristensen 

 

Dagsorden ifølge vedtægter 

 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for 2017 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4. Budget for 2018 fremlægges til godkendelse 
5. Godkendelse af takstblad 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:  Ib Asp (Halling) 
Vagn Rye (Gosmer) 

7. Valg af suppleanter 
På valg er:  Allan Gammelgaard ( Gosmer) 

Ib Kildehøj (Halling) 
8. Evt. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Ib Kildehøj blev valgt. 

IK konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens Beretning: 

Kildepladsen er nu godt et år gammel. Pumper og hydroforer er væk i det gamle vandværk 

som nu fungerer som fordeler station. De gamle boringer sløjfes og forsejles med bentonit. 

Linjeføringen ved de gamle boringer ændres så den følger vejkanten. 

Der er lavet en alarmerings liste som viser hvem der skal kontaktes ved brud eller andre 

problemer med vandforsyningen. Alarmeringslisten kan findes på hjemmesiden.  

Der har været tilsyn på det gamle vandværk. Selv om det kun fungerer som fordeler station 

skal tilsynet udføres. Det var ingen kommentarer. 

Vi skal som resten af EU følge den nye Person data forordning. NBN laver et oplæg. 

Snakken om sammenlægning af GHV, FV og ORV fortsætter. Revisoren laver et oplæg og 

der holdes et møde i løbet af forsommeren. 

Det har taget lang tid før vandprøverne fra Kildepladsen var uden forhøjede kim tal. Det viste 

sig at en stophane sad forkert. Efterårets vand prøve var uden kommentarer. 

Udenoms arealerne på Kildepladsen er nu som de skal være. Det er besluttet ikke at sætte 

hegn op langs vejen. Det vil alligevel ikke forhindre nogen i at komme ind på grunden. Den 

nye vandværksbygning er med alarmer, som udløses ved indtrængen. 

Byggelånet laves om til alm. lån til August. Afdrag 120.000 kr. pr. år. Der forventes ingen 

prisstigninger. 

Kommunen er søgt om en ny boring. Vi få ikke lov at gå de godt 100 m. ned, kommunen er 

bange for salt indtrængning. Evt. ny boring bliver sikkert 50m. dyb. Det betyder at der skal 

laves BNBO.  
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? SG Hvem passer GHV og Kildepladsen. 

 JG Det gør Torben, og for Fenstens vedkommende er de AD-Teknik 

IK Der er konstateret forurening i 25% af boringerne i Odder kommune. Alle er under 

grænseværdierne. I Fensten er Bam på 50% af grænseværdien. 

 

Beretningen Godkendt. 

 

3+4  Det reviderede regnskab og Budget 

Omkostninger er flyttet til køb af vand, fordi alt vandet kommer fra Kildepladsen. 

Der har været overskud i Kildepladsen og 33% tilfalder GHV. 

Der er en stor egenkapital lige nu. For at undgå stigninger er det godt at have midler i 

forbindelse med sammenlægning og til afdrag. 

Afdragene fordeles efter salg med ca. 1,25 kr. pr. m3. 

 

AG? Budgettet viser et mindre beløb til køb af vand. 

NBN Der er nogle etableringsomkostninger i beløbet i 2017 

 

Regnskabet godkendt 

Budget godkendt 

 

5. Godkendelse af takstblad 

 

Som bebudet på sidste generalforsamling hæves Tilslutningsafgiften til Kr. 20.000. 

Ellers er alt som sidste år. 

 

Takstbladet godkendt 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

 På valg er:  Ib Asp (Halling) 
Vagn Rye (Gosmer) 

 Begge genvælges 

 

7.  Valg af suppleanter 

 

 På valg er:  Allan Gammelgaard ( Gosmer) 
Ib Kildehøj (Halling) 

  Begge genvælges 

 

 

8. EVT. 

 

SG: Der har været problemer med at regningerne ikke har været retvisende. 

CB har fået en regning der var dobbelt op. 

NBN Der har været nogle uregelmæssigheder, som skyldes oprydning i gamle noter og 

overgang til et digitalt system. 
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CB. Nye målere? 

JG Vi følger ikke de anvisninger der findes. Vores målere skulle have været udskiftet. 

Da det imidlertid ikke er nogen forskel på udpumpet vand fra VV og 

sammentælling af de aflæste målere, er det en unødig udgift. 

 Kommunen kan dog give et påbud. 

NBN Det er blevet meget lettere med aflæsningerne som nu selvaflæses og indberettes 

via mail. 

 

SG. Skal ledningsnettet tinglyses. 

JG. Det har vi valgt ikke at gøre af økonomiske grunde. 

 

SG. Skal stophaner i fordeler brønde i Halling testes? 

JG. Torben har set på dem og mener at de bliver utætte, hvis de testes. 

 Fordi de gamle vandværk nu kun er en fordeler station vil der blive lukket for 

vandet der, ved et brud. 

 Så brøndene i Halling bliver ikke testet. 

 

OLP. Kan vi tvinge under Odder vandværk 

JG. Det kan vi ikke. Der er lavet en plan i Odder kommune hvor nogle VV er udpeget 

som OmrådeVV. Den status har Kildepladsen. 

 

IA oplyser om vandets hårdhed på hjemmesiden. 

 

Generalforsamlingen Afsluttes. 

 

 


