Øm Bys Vandværk
Referat af generalforsamling den 31. marts 2008 i Øm forsamlingshus.
Referent: Henrik Willumsen.
Til stede var i alt 20 medlemmer incl. bestyrelsen.
Valg af dirigent.
Kenn Torben Jensen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Formandens beretning ved Stefan Willumsen:
Vi har i 2007 erstattet den defekte kompressor i ØBV med en ny.
Vi har nu to ens pumper til at pumpe vand til medlemmerne. Den ene er forsynet med frekvensstyring. Den har et trykinterval mellem 4.2 og 4,8. Vi har herved opnået et mere ensartet vandtryk,
samt en besparelse på ca. 10% i strøm.
Vi har i 2007 haft både et stort og et lille check af vort vand.
Vi har i det forløbne år haft 4 brud på den gamle forsyningsledning til Klostergårdsvej. Det kostede
80.000 kr.
Det negative resultat af kontrollen af 22 vandmålere, betyder at vi skal skifte samtlige målere, undtaget Lertoften og de 22, der er skiftet. Udskiftningen vil blive foretaget i april/maj måned 2008.

Oplysning til medlemmerne: Undgå i april/maj måned - på grund af udskiftning af vandmålere - at lade vaskemaskinen køre, når I ikke er
hjemme.
De, der har indvendige målere, bliver kontaktet af Nifa for aftale om målerskift.
Check venligst, om du har et ledningsbrud på din ejendom. Vi har pt. registreret et større forbrug
end normalt.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab og budget, som blev sendt ud til medlemmerne en måned før generalforsamlingen, blev professionelt gennemgået af Erik Torp Madsen.
Det reviderede regnskab for 2007 samt budget for 2008 blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag.

Vedtægternes § 8, 1. afsnit ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.” Ændres
til ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.
Vedtægternes § 8, 4. afsnit ”Senest den tredje fulde uge efter regnskabsårets udløb, udsender
bestyrelsen nyhedsbrev til samtlige medlemmer med påmindelse om generalforsamlingen” slettes.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 29 april 2008, kl. 19.00 ved Øm Bys
Vandværk, beliggende Foldager for vedtagelse af de to vedtægtsændringer.
Bestyrelsen foreslog et ekstraordinært ledningsbidrag på kr. 1.500,00 i 2008 og 2009 som bidrag til
finansiering af de forestående udgifter til udskiftning af vandrør.
Birgitta Björk foreslog, at vi kunne tage lån i stedet for. Efter en debat, blev bestyrelsens forslag
vedtaget med 19 stemmer ud af 20 fremmødte.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter og revisorer.
På valg til bestyrelsen er Peter Holm og Henrik Willumsen.
Peter og Henrik genopstillede, og blev genvalgt.
Som revisorer genvalgtes Christian Dybdal Nielsen og Henrik Bay–Clausen.

Eventuelt
Der blev spurgt om ØBV havde noget at gøre med det vand, der løber på stier og gader i udstykningen i Lertoften.. Svaret var, at det er overfladevand, og at vi ikke har noget med det at gøre. Det
bør fjernes ved dræning.
Generalforsamlingen sluttede som sædvanligt med øl, vand, og smørrebrød.
I bestyrelsen:

