Øm Vandværk
Referat General forsamling 11 april 2012

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Finn Larsen Lertoften 3 blev valgt og konstaterede overfor de 15 fremmødte, at Generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Referent: Thorbjørn Wulsten
2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen taget til efterretning med applaus, er vedhæftet som bilag.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Regnskab gennemgået og godkendt med applaus. Kan ses på Vandværkets hjemmeside.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Budget indeholder bl.a. stigning i fast afgift på 100,- pr. andelshaver. Takstblad ændring sendes herefter til
Lejre Kommune. Kan ses på Vandværkets hjemmeside.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Formand Stefan Willumsen og kasserer Erik Torp Madsen var på valg og begge blev genvalgt.
Øvrige bestyrelses medlemmer Peter Holm, Arnt Wulsten og Thorbjørn Wulsten var ikke på valg.
De 2 supleanter Finn Larsen (1 suppleant) og Poul Erik Lauritzen (2 suppleant) blev også genvalgt.
7. Valg af 2 revisorer.
Christian Dybdahl Nielsen og Henrik Bay-Clausen blev begge genvalgt.
8. Eventuelt.
Der var en længere debat omkring det nys påbegyndte rør udskiftnings arbejde på Paradis- og Vinkelvænget, hvor andelshavere påpegede diverse uhensigtsmæssigheder/gener, det nye rørføring vil medføre. Bestyrelsen vil sammen med andelshaverne og entreprenør, forsøge at lave udskiftningen, så lempelig som
muligt.
Dette skal også tages ad notam til fremtidige udskiftninger.

Årsberetning Øm Bys Vandværk for året 2011

I forbindelse med udskiftning til en mindre pumpe i boring 1 har vi samtidig fået foretaget en vurdering om
forbedring af vandkvaliteten. Uanset fra hvilken højde vi placerer pumpen vil der være indtrængen af saltholdigt vand og boringen bør derfor lukkes ned og ny etableres. Vandværket pumper cirka 5 % fra denne
boring som blandes med 95 % vand fra boring 2 og boringen betragter vi i dag som ren reserve.
Ifølge vores brøndborer kan en ny etableres på samme mark, hvor vi i dag har boring 2, bare i den vestlige
ende. Prisoverslag kr. 600.000 til kr. 700.000, så vi skal først have sparet lidt flere penge op.
Vandværket har fået foretaget 2 analyser af vandkvaliteten. En begrænset kontrol den 30. maj og en udvidet kontrol den 3. oktober. Begge var uden anmærkninger.
Der har i foråret 2011 været et enkelt brud på den nye vandledning i Gammel Øm. Iflg. leverandøren var
der tale om materialefejl som blev udskiftet uden beregning. Vi slap dog ikke for omkostninger ved gravearbejdet.
Vi har i 2011 solgt 21.165 kubikmeter vand. Vores spild er nu nede på 237 meter svarende til 1,11 %. Vores
spild i 2009 var 1394 meter og i 2010 var det 1242 kubikmeter. Denne ikke uvæsentlige ændring skal nok
ses i lyset af udskiftning af vandledning øst for hovedvejen. Den sidste del af de gamle vandledninger i området paradisvænget og Vinkelvænget forventes udskiftet i foråret 2012.
Øm Bys Vandværk er medlem af Lejre Vandråd. Vandrådet opgave er på vegne af medlemmerne at påvirke
kommunen og andre myndigheder således, at det enkelte vandværk ikke står alene overfor myndighederne. Pr. april 2012 er 36 vandværker medlem ud af 78 mulige. Vandrådets arbejde er udover kommunikation
med myndigheder også etablering af ensartede regulativer og beredskabsplaner samt mulighed for eventuelle fællesindkøb.
Forhandling af den overordnede vandforsyningsplan ligger også i regi af Vandrådet. Et krav har været at
sammenkoble vandværker som støder op mod hinanden. For Øm Vandværk er ønsket sammenkobling mod
Glim Vandværk, Gøderup Vandværk samt det lille vandværk inde bag Statoil tanken. Alt sammen set i lyset
af større forsyningssikkerhed. For os vil det betyde vandledning under hovedvejen samt under jernbanen.
Yderligere skal der etableres cirkulation de pågældende steder. Vores største problem vil være udskiftning
af filtertanke til større kapacitet samt større rentvandstanke. Vi går i bestyrelsen ikke ind for denne sammenkobling, som er meget omkostningstung. Skulle vi få problemer, så vil vi kunne få vand leveret via tankvogne eksempelvis Osted Mejeri eller Brandvæsenet. Vandrådet arbejder på at fjerne dette krav.

