
 
Referat fra Ørnhøj Vandværks generalforsamling i hallen 14. juni 2021 

På grund af COVID19 restriktioner var det ikke muligt af afholde generalforsamlingen i Q1 som 

ellers beskrevet i vedtægterne.  

Ved ikke at serverer noget under mødet var der ikke krav om en gyldig/negativ corona test for at 

kunne deltage.  

Der var 19 forbruger som mødte op til generalforsamlingen. 

 

Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Villy Bay, som blev valgt. Han konstaterede at mødet var 

lovligt varslet…. dog corona forsinket   

 

 Formandens beretning: 

Årsberetning for 2020: 

På grund af forsamlingsforbuddet, har vi igen i år, været nødt til at udsætte vores 

årlige generalforsamling. Nu er det så muligt igen og lad os håbe at det er sidste 

gang at COVID19 pandemien lukker hele eller dele af landet ned. 

Det som har fyldt mest i 2020 er vores igangværende renovering af store dele af 

vores ledningsnet i byen. Her har selv renoveringsarbejdet selvfølgelig meget. Men 

desværre har den allerede, under velkomsten, nævnte uoverensstemmelser med 

fjernvarmen, desværre også fyldt alt for meget. Håber at denne kommende periode vil 

være mere konstruktivt. Det har byen og alle involverede personer brug for. En åben 

og ærlig dialog er også noget som vores fælles forbruger, som minimum må kunne 

forvente af os. 

Renovering af ledningsnettet. 

Status er at følgende veje er afsluttet: 

- Sønderparken 

- Fasanvej 

- Søndertoften 

- Østenden af Søndervang 

- Søndermarksvej 

- Hovedgaden øst – fra skolen og op 

- Skjernvej  



 
- Nedergårdsvej 

- Fabriksvej 

- Nordtoften 

- Raunsbjergvej 

- Birkevej 

- Bøgevej 

- Elmevej 

- Poppelvej 

Mangler fortsat renovering på følgende gader: 

- Hovedgaden vest – beholder hovedledningerne men udskifter nogle stophaner 

og anboringsbøjler. 

- Halkjærsvej – beholder hovedledningerne men udskifter nogle stophaner og 

anboringsbøjler. 

- Kjærsvej – beholder hovedledningerne men udskifter nogle stophaner og 

anboringsbøjler. 

- Banevænget – beholder hovedledningerne men udskifter nogle stophaner og 

anboringsbøjler. 

- Vesterled – ny hovedledning + stophaner 

- Vestervænget – ny hovedledning + stophaner 

- Mosevænget – beholder hovedledningerne men udskifter nogle stophaner og 

anboringsbøjler. 

Undervejs har vi også måtte opgive at tillade sammengravninger ind på privat 

område. Det er gjort både fordi det ikke var en økonomisk gevinst for forbrugeren, 

samt i et forsøg på at gøre vores oversigter mere gennemskuelige. I den forbindelse 

undskylder jeg for at jeg ikke stoppende det noget før. Ideen/servicen mener jeg 

fortsat ikke fejlede noget. Men sammengravningerne kom slet ikke til vores 

forbrugers fordel, som ellers var hele hensigten. Så vil jeg også gerne undskylde for 

de regninger som blev udsendt med fejl i. Det var jeg/vi meget trætte af og beklager 

dybt. Det var endnu en grund til at komme ud af ordningen.   

Hvis der er forbruger som ønsker en ny jordledning ind, i forbindelse med alt det 

andet renovering, kan vi formidle kontakten således at opgaven kan løses. 

Budget for renoveringen. 



 
- Vi ligger ca. 200.000 kr. over budget  

Boring: 

Igennem hele 2020 er alt vores gode vand kommer fra boringen på Overgård  

Værket: 

Der er kommet ny daglig vandværkspasser – Bjarne Sørensen – Siden januar i år har 

Bjarne 100% stået for den daglige drift på værket. Vi sætter meget stor pris på både 

din omhyggelighed og flittighed.  

Og tillykke med din nyerhvervede hæder som året ”Ørn” Vi i bestyrelsen kan kun 

bakke op om omkring udnævnelsen. Så endnu engang tillykke.   

Der er ikke planer om nogle større investeringer på værket den kommende periode. 

 

Driftsforstyrrelser på værket: 

De eneste stop som der har været på værket i 2020 er de gange hvor strømmen har 

været væk. I forbindelse med en brand i en transformator, som mørklagde den halve 

by i en del timer, blev værket også lagt ned. Her blev nødforsyningen til Abildå åbnet, 

således at det var i en begrænset periode at vandet var væk ud til forbrugerne. Ellers 

har værket igen bare vist stabil drift gennem hele året.      

Ledningsbrud: 

Som forventet og frygtet har der, i det forgangene år, været nogle overgravninger på 

vores ledningsnet. Det har kortvarigt givet driftsforstyrrelser til nogle forbruger. Det 

er vi selvfølgelig kede af. Men med fortsat en del gravemaskiner i byen, er det nok 

kun et spørgsmål om tid førend at det vil ske igen.     

Udover de overgravningerne, så har der været to rørsprængninger – Raunsbjergvej 

og Kjærsvej. 

   

Vandanalyser: 

Der har ikke været nogle afvigende resultater i løbet af året i vores 

forsyningsområde.  

 



 
Forbruger: 

Der er kommet 2 nye forbruger på og et hus som blevet afmeldt.   

 

Takstblad: 

Vores kubikmeter pris er pr. 1/1 2021 nedsat fra 5,0 til 4,0 kr. Samtidig er målelejen 

hævet fra 800 til 900 kr. Samlet giver det ca. den samme totalpris for den enkel 

forbruger. Hvis man har et årsforbrug på 100 m3 betyder det samme pris. De 

forbruger som bruger mindre skal betale en smule mere og omvendt, de som har et 

årsforbrug på mere end 100 m3 kommer samlet til at betale en smule mindre end i 

2019.  

BNBO  

Afventer at kommunen kommer forbi til de indledende forhandlinger med lodsejeren.  

Ellers har alt andet også været lukket ned pga. corona. 

   

Fællesmøder: 

Vores fællesmøder med vores nabo vandværker, blev i efteråret, også aflyst på grund 

af forsamlingsforbuddet. Det var ellers planen at vi i Ørnhøj skulle afholde det. Nu 

bliver det nok først efter sommerferien. 

 

Fokus i den kommende periode: 

- Fortsætte den igangværende renovering af ledningsnettet 

- 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 ønske fra en forbruger om at se VVS- og graveregningerne som ligger til baggrund for sin 

egen regning.  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Årsregnskabet. 

Kassereren gennemgik 2020 regnskabet. Regnskabet kan findes på vores hjemmeside 

 Spørgsmål/kommentar til regnskabet: 

Der blev spurgt ind til niveauet på overdækningen, samt budget/investeringer de kommende år.  

Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

 

Valg af bestyrelsen: 

Christian og Bendt var på valg. Bendt medtog genvalg hvor Christian ikke modtog genvalg. Erik 

Jensen blev forslået af bestyrelsen som nyt medlem. Erik blev også valgt ind. Tillykke med det.  

Kurt Fejsø blev valgt som suppleant. 

 

Valg af revisor: Vi fortsætter med at brug Beierholm. 

 

Indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogle. 

 

Eventuelt: Her blev der både talt om videre om den store renovering i byen, evt. tættere 

sammenarbejde mellem fjernvarmen og vandværket m. 

Efter mødet blev der serveret en øl/vand. Det var ok jf. de gældende corona regler.  


