Referat af Generalforsamling 28 april 2010.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Finn Larsen blev valgt og bød de 18 fremmødte velkommen, samtidig med at konstatere, at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning.
Kan ses nederst i dette dokument.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab gennemgået og godkendt. Kan ses på www.oem-vand.dk/regnskab/regnskab2009
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Budget gennemgået og godkendt. Kan ses på www.oem-vand.dk/regnskab/regnskab2009
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg fra bestyrelsen var formand Stefan Willumsen og kasserer Erik Torp Madsen. Begge genopstillede
og blev genvalgt.
Øvrige bestyrelses medlemmer er Peter Holm, Arnt Wulsten og Thorbjørn Wulsten.
Som suppleanter valgtes Bjarne Johansson (1.suppleant) og Finn Larsen (2. suppleant).
7. Valg af 2 revisorer.
Som revisorer valgtes Christian Dybdahl Nielsen og Henrik Bay-Clausen.
8. Eventuelt.
Henrik Willumsen roste bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år og resten af de fremødte tilsluttede sig (
Generalforsamlingen afsluttedes med smørrebrød og hyggeligt samvær.

Bestyrelsens årsberetning 2009
Året startede med afslutning af nye rør i Gammel Øm samt det sidste ved bent sommer ejendom på
Klostergårdsvej. Alle rør er nu udskiftet i den gamle bydel.
I marts havde vi problemer med vores trykpumpe som var en kombination af defekt hydrofor samt
tryktransmitter i pumpe. Tekniker mente pumpe var kaput, men det var slam i tryktransmitter.
Pinsedag gik vandværket ned. Årets til dato varmeste dag og alle med svømmebassiner skulle bruge vand.
Når forbrug så er 12-13 meter i timen og vi kun kan levere 7, kører systemet tomt. Normalt forbrug 2-4
meter. Man kunne foreslå at ejendomme med ulige numre fylder på ulige dage og lige numre på lige dage
og gerne aften og nat.
August igen tab af vand. Denne er udefra kommende påvirkninger idet nogen påkørte en telefonmast på
foldagervej, hvilket gjorde at vi mistede vores vand i ca. 5 timer. Vi mener ikke at dette retfærdiggør
etablering af nødstrømsanlæg.
September montering af ultralyds anlæg. Efter seks ugers test etablerede vi systemet. Anlægget begrænser
kalkens evne til at sætte sig fast hvilket giver nemmere rengøring, mindre sæbe ved vask samt mindre salt
til blødgøring. Samtidig løsnes eventuelle kalksamlinger i ledningsnettet, så vores forsyningsnet ikke lukker
til.
September brud på ledning øst for hovedvejen 2 steder. Ledning er af gammel jerntype som vi vil udskifte.
Vores vand er af rigtigt god kvalitet uden anmærkninger. Analyse kan ses på hjemmeside www.oemvand.dk
Vi har oppumpet 24900 kubikmeter. Heraf 900 meter til rensning af filtre. Vi har modtaget afregning for
23036 kubikmeter hvilket giver er tab på 900 meter vi ikke kan redegøre for. Brud i Gammel Øm samt
hovedvejen Øst samt brud på Solvænget kan være det manglende vand. 4 % bliver det ialt. Er tabet over
10% bliver vi straffet økonomisk .
Vi har på den ekstraordinære generalforsamling vedtaget at indkalde til generalforsamling via vores
årsopkrævning, vores opslagsskab på vandværket samt via hjemmeside. Såfremt man ønsker løbende
information, er man velkommen til at fremsende sin e-mail adresse til vandværket på adressen vand@oemvand.dk og vi vil sætte jer på en mailingliste.

