Andelsselskabet Øm Bys Vandværk

Referat af generalforsamling den 22. april 2009 i Øm
Forsamlingshus.
Referent: Henrik Willumsen.
Til stede var i alt 15 medlemmer inkl. bestyrelsen.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter.
Valg af to revisorer.
Eventuelt.

Ad 1:
Peter Björk blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Ad 2:
Bestyrelsens beretning ved formanden, Stefan Willumsen:
Årets første projekt var etablering af fase 1 omkring ny vandledning.
Ny vandledning er blevet etableret ad Foldager til Klostergårdsvej. Efterfølgende er ny ledning blevet
etableret mod Øst ad Klostergårdsvej op til Hovedvejen. Alle ejendomme, som var tilsluttet via
gammel ledning gennem haverne, er nu tilsluttet til Klostergårdsvej, Ømgårdsvej eller Blomstervænget. Ny vandledning er etableret langs Hovedvejens vestlige side til disse ejendomme. Ny
vandledning er skudt under Hovedvejen for tilkobling af DSV og Regndalsvej. I alt er der etableret
497 meter ny vandledning.
Dette betød desværre også årets første utilsigtede stop af vandforsyningen, da den nye samling ved
vandværket sprang læk kl. ca. 3.15 om morgenen. En kvik andelshaver fik dog vækket formanden, så
problemet efterfølgende blev løst. Årets næste stop var problemer omkring strømforsyning fra DONG,
hvor der var problemer med en transformer. 3. gang var søndag, den 3. august, hvor en af vores
filtertanke til vandrensning bukkede under for det ekstreme vandforbrug, vi havde haft siden sidst i maj
måned.
Som loven kræver er vandværket pr. 30.7. tilmeldt det offentlige register ved navnet LER. Det
betyder, at såfremt nogen kunne tænke sig at pusle i jorden i vores forsyningsområde, skal vi høres, før
de begynder.Eksempelvis er vi blevet adspurgt i forbindelse med alt gravearbejde omkring det nye
lyskryds.
I efteråret startede fase 2 med ny vandledning fra Foldager ad Klostergårdsvej mod vest til
Klostergårdsvej 56. Gammel Øm fik ligeledes etableret vandledning i vejen modsat den gamle, som
gik over diverse ejendomme. Vi havde forventet den anden del blev lettere end den første, men det er
ikke uden grund, at vi har en gård med navnet Stenagergård. Ved denne anden etape blev der etableret
858 meter ny vandledning.

Andelsselskabet Øm Bys Vandværk
134 nye vandmålere er blevet etableret hen over året, således at vi også på det punkt opfylder lovens
krav.
Vores vand er blevet testet 2 gange i årets løb. Første gang den 7. januar 2008, var en test af vores RÅvand, som kostede spidsen af en jetjager, omkring kr. 15.000,00. Det skal vi hvert 5. år. Anden måling
var i oktober måned. Denne gav ikke anledning til anmærkninger. Analyser kan ses på vores
hjemmeside.
Omkring vandværket hjemmeside, vil jeg varmt anbefale, at denne benyttes for information.
Eventuelle driftsforstyrrelser vil være at finde på hjemmesiden, så snart bestyrelsen har
kendskab herom.”
Ad 3:
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer, Erik Torp Madsen. Regnskabet blev
enstemmigt vedtaget.
Ad 4:
Budgettet for det kommende blev tillige gennemgået af kasserer, Erik Torp Madsen. Budgettet blev
enstemmigt vedtaget.
Ad 5:
Den foreslåede ændring af vedtægternes § 8 kræver vedtagelse på en snarlig ekstraordinær
generalforsamling, da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, idet ikke tilstrækkelige
medlemmer var til stede på den ordinære generalforsamling. De tilstedeværende medlemmer stemte for
denne beslutning.
Ad 6:
På valg var Kim Thue Damgaard og Henrik Willumsen. Henrik Willumsen og Kim Thue Damgaard
ønskede ikke genvalg.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Kenn Torben Jensen, Klostergårdsvej 25, Øm, 4000 Roskilde og
Arnt Wulsten, Gammel Øm 8, Øm, 4000 Roskilde valgt.
Thorbjørn Wulsten genvalgtes som suppleant.
Som ny suppleant i stedet for Arnt Wulsten valgtes Bjarne Johansson, Klostergårdsvej 56, Øm, 4000
Roskilde.
Ad 7:
Som revisorer genvalgtes Christian Dybdal Nielsen og Henrik Bay–Clausen.
Ad 8:
Intet.

Generalforsamlingen sluttede som sædvanligt med øl, vand, og smørrebrød.

