Referat

Generalforsamling Øm Vandværk 27 april 2011
Dagsorden:
1.Valg afdirigent.
Finn Larsen Lertoften 3 blev valgt og konstaterede at Generalforsamling var lovligt indkaldt.
Referant: Thorbjørn Wulsten.

2.Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev godkendt og kan ses i sin fulde ordlyd, nederst i dette dokument.

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab gennemgået, debatteret og godkendt. Kan ses på Vandværkets hjemmeside .

4.Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Regnskab gennemgået, debatteret og godkendt. Kan ses på Vandværkets hjemmeside.
Der var også en rettelse til kommende takstblad 2011, hvor driftbidrag var sat til pr. kubik meter. Det er kun pr.
ejendom.

5.Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag modtaget.

6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Formand: Stefan Willumsen ikke på valg.
Kasserer: Erik Torp Madsen ikke på valg.
Teknik: Peter Holm blev genvalgt.
Kort og Anlæg: Arnt Wulsten blev genvalgt.
Sekretær: Thorbjørn Wulsten blev genvalgt.
1. Suppleant: Finn Larsen
2. Suppleant: Poul Erik Lauritzen

7.Valg af 2 revisorer.
Som revisorer valgtes Christian Dybdahl Nielsen og Henrik Bay-Clausen...

8.Eventuelt.
Der var lidt utilfredshed med oprydning efter gravearbejde, i forbindelse med udskiftning af rør på østsiden af
Hovedvejen. Bestyrelsen vil tage det op med entreprenør.
Debat omhandlende Lejre Kommunes plan vedr. forslag om forsyningspligt. Vores interesser varetages også af Lejre
Vandråd. Udspillet er sammenkobling til vandværkerne i Glim, Ny Glim og Gøderup.

Årsberetning 2010 Øm Bys Vandværk
Vandværket har i starten af året haft en enkelt brud på vandledning på Vinkelvænget før vandmåler.
Lejre Kommune har den 10. februar foretaget tilsyn i vandværket. Vi har i den anledning fået lukket
for tilgang af vand til gamle vandtank samt tømt samme.
Nyt vandanalyse program er etableret.
Diverse åbninger i betondæk er blevet lukket. Vores frekvensstyrede trykpumpe har været til
renovering hos Grundfoss.
Efter høst er der etableret ny vandledning til ejendommene øst for hovedvejen, i alt 8 stk.
I efteråret er vores pumpe i boring 2 blevet udskiftet. Årsag var at pumpens kapacitet var alt for stor
i forhold til vandværkets filterkapacitet.
Den 10. november 2010 fik vi et Vandråd i Lejre Kommune. Ved generalforsamlingen den 12.
april havde 26 vandværker meldt sig ind ud af 76 vandværker.
Ultimo november mistede vandværket strøm. Efter 4 tilkald af DONG teknikere lykkedes det dem
at finde fejlen i et defekt jordkabel. En sten var trykket ind gennem isolationen.
Vandværket har leveret og fået betaling for 21875 kubikmeter i 2010. I 2009 var tallet 22906.
Vandspild er 5,58 % i 2010 (1394). I 2009 var spillet 5,74 % (1292)

