
 

 

 

 

 

 

Generalforsamling den 24-03-2022 

Sted: Ørnhøj Hallen 

Antal fremmødte: 15 personer 

 
1.  Valg af dirigent: Willy Bay 

 

2.  Formandens beretning:  

 

Beretningen: 
Årsberetning for 2021: 

Dejligt at vi kan, i år, afholde vores ordinære generalforsamling uden corona-forsinkelser  

Det som har fyldt mest i 2021 er igen i år, vores igangværende renovering af store dele af vores 

ledningsnet her i byen.  

Så der er også blevet arbejdet i at forlænge vores forsyningsnet på Torstedvej og Galsmosevej. Men 

der var ikke tilslutning nok som kunne forsvare en investering på ca. 200.000 kr. , specielt når det 

ligge udenfor vores direkte forsyningsområde 

Derudover er vi ved at forberede første etape på Solvang: Her skal den første del byggemodnes med 

3 mindre lejligheder/rækkehuse 

Status på renoveringen er at følgende veje er afsluttet: 

- Sønderparken 

- Fasanvej 

- Søndertoften 

- Østenden af Søndervang 

- Søndermarksvej 

- Hovedgaden øst – fra skolen og op 

- Skjernvej – det var afsluttet inden kloaksepareringen startede 

- Nedergårdsvej 

- Fabriksvej 

- Nordtoften 

- Raunsbjergvej 

- Brikevej 

- Bøgevej 



- Elmevej 

- Poppelvej 

- Halkjærsvej 

- Kjærsvej 

- Hovedgaden vest 

- Mosevænget 

- Søndervang vest 

Mangler fortsat renovering på følgende gader: 

- Banevænget – Her mangler vi kun et par steder 

- Vesterled – ny hovedledning 

- Vestervænget – ny hovedledning 

 

Budget for renoveringen. 

- Den sidste år har vi lagt omkring 100.000 kr. under budget. Det betyder at vi totalt ligger 

fortsat omkring ca. 100.000 kr over budget. 

Boring: 

Alt vores gode vand kommer fra boringen på Overgård  

Værket: 

Også i kalenderåret 2021 har værket leveret stabil produktion. Eneste driftsstop som der er været i 

2021 var da en styreluftslange til en ventil sprang. Det gav et kort driftsstop som vi selvfølgelig 

beklager. Nu er alle trykluftslangerne blevet udskiftet. Ellers er der kun lavet normal service på 

værket.      

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

Ledningsbrud: 

Som forventet og frygtet har der, i det forgangene år, igen været en del overgravninger på vores 

ledningsnet. Det har kortvarigt givet driftsforstyrrelser til nogle forbruger. Det er vi selvfølgelig 

kede af. Men med alt den gravning som sker i byen, så er det kun en spørgsmål om tid førend det 

sker igen.    

 

Vandanalyser: 

I hele 2021 har der er fine tal. Dog har der været et kim tal, målt på Mosevænget, som kom ud lidt 

for høj. Der blev udtaget en ny prøve umildbar efter som igen var ok.  Årsagen til det høj tal var helt 

sikkert pga en overgravning på gaden dagen før. 

 

Forbruger: 

I 2021 er der kommet 4 nye forbruger på vores forsyningsnet   

Takstblad: 

Ingen ændringer til vores takster. Dermed er m3 prisen fortsat 4,0 kr. Det betyder at en husstand 

med et årligt forbrug på 100 m3. skal betale 1300 kr. til værket. Den resterende del som betales er 

skatte og afgifter. 

Vandbeskyttelse og pesticider  

Der er meget fokus af myndighedernes side at vi skal passe på vores grundvand og den 

drikkevandsmagasin vi har liggende dernede. Og det er også vigtigt at vi passer på den. 

Fremadrettet vil der også kun blive flere og flere stoffer og pesticider som vores drikkevand skal 

kontrolleres for. Selvom det er dyrt, så er det fint da det er for at sikre rent vand til forbrugerne. Der 



er heldigvis ikke noget som tyder på at vi kommer til at blive ramt af nye stoffer som vandet skal 

analyseres for.     

 

 Fokus i den kommende periode: 
- I 2022 skal den igangværende renovering af ledningsnettet afsluttes 

- Første etage på Solvang skal etableres  

- Vandrådet. Der bliver lagt op til mere sammenarbejde vandværkerne i mellem. Det er noget 

som vi synes vil være en rigtig god ting. Her er der udvalgt forskellige temaer hvor der er lagt 

op til samarbejde: 

o Vandanalyser – udbud 

o Nødforsyninger 

o CO2 neutral  

o Samarbejde om indvinding – fælles kildeplads 

o Indsats i de grundvandsdannende oplande 

Det var det som jeg har valgt at tage med i dette års årsberetning. 
Mvh 
Bendt Mikkelsen 

 

 

Spørgsmål om co2 neutral drift, hvor der ikke er nogle konkrete 

planer. Enig om at det skal løses med kollektive løsninger i 

vandsektoren. 

Spørgsmål om nye forbruger. 

Spørgsmål om byggemodningen af Solvang  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 

 

3.  Fremlæggelse af regnskab: 

Regnskabet kan findes andet sted på hjemmesiden- 

Spørgsmål til regnskabet: renoveringsbudgettet og 

afskrivningsreglerne.  

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Kurt Christensen, Brian Jacobsen og Charles Halkjær var på valg. 

Alle modtog genvalg og blev valgt. Dog regner Kurt med at han 

måske kun tager et år mere.  

 



5.  Valg af suppleant 

Kurt Fejsø bliv igen valgt ind som suppleant 

 

6.  Valg af revisor: 

Vælger at kører videre med Beierholm 

 

 

7.  Indkomne forslag: 

Der var ikke kommet nogle forslag som skulle behandles 

 

8.  Eventuelt 

Der blev spurgt ind til om værket havde ændre sig vandtrykket ud 

på nettet. Årsagen til spørgsmålet var at der var et par forbruger 

som havde oplevet faldende vandtryk. Vandtrykket er ikke blevet 

ændret. Det blev anbefalet af få sine interne installationer 

kontrolleret.  
 


