
 
Referat fra Ørnhøj Vandværks generalforsamling i hallen 2. juli 2020 

På grund af COVID19 restriktioner havde vi valgt at indfører tilmeldinger til generalforsamlingen. 

Der mødet dog nogle personer op som ikke havde tilmeldt sig. Der var klargjort til nogle ekstra, så 

derfor kunne alle deltage.  

Der var 22 deltager mødet op til mødet. 

Valg af dirigent: Valget faldt på Villy Bay. Han konstanterede at mødet var lovligt vaslet, men med 

bemærkning om at generalforsamlingen generelt var forsinket i forhold til vedtægterne.   

Formandens beretning: 

Årsberetning for 2019: 

Så er det igen blevet mulighed for at vi kan samles, på næste normale forhold, her til vores 

udsatte generalforsamling. Som I sikkert alle ved, så var vores ordinære generalforsamlig først 

sat til at skulle afvikles den 26. marts. Men der kom lige en COVID 19 pandemi på tværs og 

ødelage denne plan. Nu er vi her og det er bare dejlig. 

Der er også rart at have dig, Leif, udskrevet, tilbage i by og med til generalforsamlingen. Men 

indtil at du er helt oppe i gear igen, så regner jeg med at vi fortsætter med den nuværende 

vagtplan.    

De sidste par år har jeg starten årsberetningen med at tale om vores øv sag med den meget 

omtalte drikkevandsmembranen. Heldigvis er det nu lagt bag os og det er værket eget vand 

som har løbet ud af hanerne gennem hele året 2019.    

Værket: 

Vores lille stabile værk har også i det forgangende år været meget driftsikker. I 2019 har der 

været 2 korte uplanlagte driftsstop og begge to var pga. tordenvejr.  

I foråret fik vi udskiftet vores udpumpningsmanifold. Det begyndte at dryppe fra en lille smule 

fra en enkel svejsning. I stedet for at begynde at reparere svejsningen, besluttede vi os for at 

udskifte hele manifolden.  

Så er der ved at blive oplært en ekstra vandværkspasser. Bjarne Sørensen har sagt ja til at sætte 

sig ind i driften. Her er COVID19 dog også kommet noget på tværs. Oplæringen har været sat i 

bero her hen over hele foråret og det har heller ikke været muligt at sende ham på de 

lovpligtige drift- og hygiejne-kursus. Men nu er det igen ved at blive åbnet op for alle de 

forskellige kursus som vores brancheforening afholder. 

 

 

 

Boringer: 



 
Den ene af vores boring har vi fået sløjfet i 2019. Det er den boring som lå lige ved siden af 

værket. Vi havde ikke brugt den i lang tid, både pga filteret var næste lukket hele til og så var 

der meget okker i vandet. Så den er nu lukket. 

Det betynder derfor at vi nu får alt vandet fra boringen på Overgård. Det er også godt vand der 

kommer fra den boring. Det er meget blødt vand. Hårdheden ligger under 6. Det er også derfor 

at vores forbruger ikke behøver at bruge ret meget sæbe og afspændningsmidler i forhold til så 

mange andre steder. Det kan også ses i at det stortset aldrig nødvendig at afkalke f.eks. 

kaffemaskinen. 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO): 

BNBO er noget som der er rigtige meget snak om i vandværkskredse. Der er forsat noget 

usikkerheder om hvordan vi som vandværk skal forholde os til de retningslinjer som der er. 

Sidste udmeldning fra Vand Rådet er at vi ikke selv skal/må gå ud og forhandle med losejerne. 

Det er kommunen som skal gøre det. Så der afventer vi hvad der skal ske her. 

Hvorfor BNBO: Det primære formål er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af 

grundvand i klidepladens/boringens nærområde. 

Forsyningsområde: 

 I 2018 søgte vi om at få lov til at indskrænke vores forsyningsområde. Det fik vi i 2019 ok til fra 

kommunen. Det betyd at vi i vores takstblad for 2020 har nedsat tilslutningsafgiften i 

landzonen med ca. 40.000 kr.  

Takster: 

2019:   5 kr./m3 vand og 600 kr. i årlig fastafgift 

2020:   5 kr./m3 vand og 800 kr. i årlig fastafgift 

Ledningsnettet: 

I starten af 2019 jagtede vi en utæthed på vores ledningsnet. Vi kunne se ved at der var et mere 

forbrug ud over det sædvanlige. Det betød vi nogle after og nætter var ude og forsøge at 

lokaliserer området hvor utætheden befandt sig. Den blev fundet på Fabriksvej lige uden for 

Trehøje Døre.   

I forbindelsen med en igangværende kloakseparering i byen har vi valgt at renoverer og forny 

store dele af vores ledningsnet. Der betyder også at mange af vores forbruger får udskiftet den 

gamle stophane til en ny og de forbruger som ikke har en i dag, får nu en stophane. Det bliver 

dejlig når, om et par år, at alt vores ældste del at ledningsnettet bliver opgraderet og få alle 

stikledninger optegnet. 

I forbindelse med alt det gravearbejde som er i gang, så opfordre vi fortsat alle vores forbruger 

at kikke kritisk på sin egen stikledning. Hvis man har en dårlig stikledning, vil det være fjollet 

ikke at benytte den lejlighed til at få den udskiftet. Vi, som vandværk, har en pligt til at 

minimere vandspild. Det er også årsagen til at vi tilbyder at betale for materialerne ind til huset 



 
hvis forbrugeren vælger at udskifte sin stikledning. Men det er fortsat forbrugeren som har 

ansvaret og skal betale for alt klargøring og reetableringen både inde og udenfor. 

Med alt denne renovering der er i gang kan selvfølgelig heller ikke undgå, at der vil være 

forbruger som oplevere i korte perioder at der ikke vand i hanen. Det er vi selvfølgelig kede af 

og forsøge at holde det på et minimum. Men der har været og der vil komme flere afbrydelser. 

Både planlagte og ikke planlagte driftsforstyelser. Det kan ikke undgåes at der sker 

overgravninger en gang imellem. Plus når man fritlægger vandrør med tryk i, er der også en 

større risiko for at der er noget som springer fra hinanden. Sådan er det bare, hvor træls det så 

end er. Vedr. de planlagte lukninger, så forsøger vi at melde ud via facebook og besked i 

postkassen til de berørte forbruger. 

Hele opgaven med renoveringen bliver noget dyrer end først budgetteret. Så fra at vi regnede 

med at vi måske lige havde penge nok i kassen til hele omgangen, så er der nu søgt om et lån 

via kommune krediten på 1 mio. kr. I disse nul rente tider kan vi heldigvis få et meget billigt 

lån. Der er et par banker som også er blevet spurgt, men de kan ikke konkurrere med det andet 

tilbud. 

Der er kommet 2 ekstra forbruger på siden sidste generalforsamlig. Det betyder der nu er 386 

målere siddende rundt i byen + landzonen. 

Fællesmøder:              

 Der er i den forgangende, og også indeværende år, løbende blevet afholdt nogle fællesmøder 

med Vind og Sørvad Vandværk. Det primære formål med disse møder er både at 

erfaringsudveksle, men også finde ud af hvor og hvordan vi bedste kan hjælpe hinanden. Her 

tænder vi både nu og her, men også på den længere bane. Der er blevet udpeget noget 

forskellige punkter hvor vi med fordel kan sparre med hinanden. Desværre så går både 

formanden i Vind og Sørvad gået af ved deres respektive generalforsamlinger. Så jeg er lidt 

spændt på hvordan de nye bestyrelser ser på viderefølgelse af fællesmøderne.  

Fokus i den kommende periode: 

- Fortsætte den igangværende renovering af ledningsnettet 

- Bjarnes oplæring.  

- Fællesmøder med Vind og Sørvad – Hvor kan vi bruge hinanden bedst muligt 

fremadrettet. 

- BNBO – hvad er næste step. 

Det var det som jeg har valgt at tage med i dette års forsinkede årsberetning. 

Bendt Mikkelsen 

 

 

Spørgsmål/kommentar til årsberetningen:  



 
Der var bemærkning om at lukke for vandet til plejehjemmet. Der var spørgsmål om 

indkøbsbetingelser af materialer til renoveringen. Der blev spurgt ind til rollefordelingen ind på 

privat område. Da der blev forklaret var der ikke yderligere og beretningen blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 

Årsregnskabet. 

Kurt gennemgik 2019 regnskabet. Regnskabet kan findes på vores hjemmeside 

 Spørgsmål/kommentar til regnskabet: 

Der blev spurgt ind til hvorfor posten Grunde og bygninger var steget så meget i forhold til 2018. 

Der var lidt snak om finaseringen af den igangværende renovering, hvor vi er ude og skal låne 1 

mio. kr. Da det var afklaret blev regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

 

Valg af bestyrelsen: 

Brina, Leif og Kurt var på valg. Både Brina og Kurt tog i mod genvalg. Efter lang og tro tjenste tog 

Leif ikke i mod genvalg. Charels Halkjær blev indvalgt som nyt medlem. Brina og Kurt fik genvalg. 

Frank Madsen blev igen valgt som supplant. 

Der blev spurgt ind til om Chriatian kunne fortsætte i bestyrelsen, da han ikke længere bo i 

området. Da det blev afklaret var der ikke yderligere. 

 

Revisor: Vi fortsætter med at brug Beierholm. 

 

Indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogle. 

 

Eventuelt: Der blev talt lidt videre om den store renovering som i gang i byen. 

Der blev serveret øl og vand under generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen blev der 

serveret smørrebrød og kaffe/kage 


