Øm Vandværk
General forsamling onsdag 8 april 2015
Kl.19:30 i Øm forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Finn Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 11 fremmødte.

2. Bestyrelsens beretning.
Stefan aflagde beretningen som er vedhæftet.
Div. spørgsmål til Lejre kommunes tilsyn.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Erik gennemgik og generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Der var kommentarer til punktet gaver, hvor Poul Erik Lauritzen mener at det burde kaldes bestyrelsesomkostninger. Kasseren mener ikke at det skal ændres.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Erik gennemgik og generalforsamlingen godkendte budget, samt takstblad for 2015.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Formand Stefan Willumsen ikke på valg.
Kasserer Erik Torp Madsen ikke på valg.
Peter Holm, Arnt Wulsten og Thorbjørn Wulsten er på valg
Thorbjørn stiller op, nyvalgt
Kenn Torben jensen.

1. Suppleant Poul Erik Lauritzen genvalft
2. Suppleant Frank Nørremark genvalgt

7. Valg af 2 revisorer.
Christian Dybdahl Jensen og Bjarne Johansson er valgt

8. Eventuelt.
Løst og fast samt smørrebrød.

Årsberetning for Øm Bys Vandværk 2014

Vandværket har i 2014 fået 2 nye forbrugere. 1 i Lertoften og 1 på Kumlehusvej 1, således at det
samlede antal nu er 187 forbrugere. Afregnet vandmængde er 22750 m3 ( 21928 m3 i 2013). Værket har haft 1 ledningsbrud på vores side af vandmåler ved Regndalsvej i forbindelse med etablering af el til DSV nye lagerhotel. Desuden har der på DSV grunden været 4 brud i årets løb, men på
den rigtige side af måler set med vandværkets øjne. Vi fik tømt vandværket midt på sommeren.
Det var DSV som skulle påfylde vand på deres nye sprinklertank på 450 m3.
I foråret har Arnt Wulsten og jeg været på hygiejne kursus i regi FVD. Vandværket overholder nu
regler om vandværksdrift og hygiejne ifølge lovgivning. Det betyder, at vi ikke behøver at ansætte
en vandværkspasser for nærværende.
Vandværket blev den 28. april ramt af et tilsyn ved Eskild Dalsgaard Lund fra Lejre Kommune. Eftersynet var meget grundigt og i rapport af 19. september er anvist en del som skal rettes og en
del som anbefales for at vi kan få en ny indvindingstilladelse. Det skal bemærkes at ting som anbefales ikke forhindrer vores tilladelse. Den gamle er for længst udløbet, men der kommer stadig
vand op af vores boringer.
Vores ledningsnet er ved at blive digitaliseret ved firmaet Mal tek som står for denne sag. Der
mangler at blive indlæst grunddata (vejnavne) men sagen skrider frem, således at vores ledningsnet nu er på digitalt medie.

