Referat
Øm Vandværk General forsamling 17. april 2013
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Finn Larsen blev valgt, konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og bød velkommen til de 14 fremmødte (inkl. Bestyrelsen). Referent Thorbjørn Wulsten.

2. Bestyrelsens beretning.
Beretning blev taget til efterretning og er vedhæftet sidst i referatet.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Godkendt. Kan ses på vandværkets hjemmeside

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Godkendt. Kan ses på vandværkets hjemmeside, sammen med takstblad.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg fra bestyrelsen er Peter Holm, Arnt Wulsten og Thorbjørn Wulsten. Alle genvalgt
Øvrige bestyrelses medlemmer formand Stefan Willumsen og kasserer Erik Torp Madsen var ikke
på valg.
Finn Larsen og Poul Erik Laurizen blev genvalgt som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer.
Christian Dybdahl Nielsen og Henrik Bay-Clausen blev begge genvalgt.

8. Eventuelt.
Formanden kom med en sammenligning af de omkring liggende vandværkers afskrivning og roste kassereren for hans 100 % afskrivning (7 kr pr. m3), til sammen ligning var andre vandværker helt oppe på
169 %
Der blev herefter trakteret med smørrebrød og hyggeligt samvær.

Årsberetning Øm Bys Vandværk 2012
Vandværket har i 2012 leveret vand til 185 forbrugere. Ifølge vandværkets vandmålere har vi leveret 21456
kubikmeter til forbrugerne. Vandværkets totalmåler angiver 21.510 kubikmeter hvilket giver et tab i vores
ledningsnet på 54 kubikmeter. Grænsen før vi skal betale afgift af vandspild er 2151 kubikmeter så værket
ligger helt klart i den rigtige ende.
Vandværket har haft besøg 2 gange i 2012 for kontrol af vores drikkevand. Første gang var den 9. maj for en
begrænset kontrol samt sporstofkontrol. Sporstofkontrol omfatter Bor, Arsen, Kobolt og Nikkel. Alle målinger var langt under maksimum værdier. Anden gang var den 15. oktober for normal kontrol. Igen meget
fine målinger. For interesserede kan værdier ses på vandværkets hjemmeside www.oem-vand.dk under
fanebladet vandanalyse.
I 2012 har der været foretaget fornyelse af vores ledningsnet. Denne gang var det vejene Paradisvænget,
Vinkelvænget samt nordlige del af Ømgårdsvej. Ved samme lejlighed blev der monteret nye ultralydsvandmålere. Samme type er samtidig blevet monteret på alle ejendommene i Lertoften. Det er bestyrelsens håb at de nye målere kan klare en til to 6 års- verificering, således at udskiftning kan springes over.
Lejre vandråd, som er en privat sammenslutning, har i det forgangne år arbejdet med Lejre Kommunes
Vandforsyningsplan. I planen var det et krav at Øm Vandværk som A-vandværk skulle sammenkobles med
Glim Vandværk, Vestermark Vandværk og Gøderup Vandværk for at forbedre forsyningssikkerheden. Dette
er nu ændret til BØR etableres. Problemet for os er at vi skal have forøget kapaciteten af vores rentvands
tanke samt at vores filtre skal udskiftes til at kunne håndtere en væsentlig forøgelse af rensekapaciteten.
Som de fleste nok ved, har der for et par år siden været en forurening af drikkevandet i Køge området. Efterfølgende kom der også en forurening i Tune Vandværk. Sidst hændelse var en forurening på Frederiksberg i forbindelse med et ledningsbrud. Det har sat Folketinget på arbejde og det har nu udløst en bekendtgørelse hvor 2530 vandværker skal etablere ledersystemer for pasning af deres vandværk. De sidste 70
værker slipper. da de pumper mindre end 17.000 kubikmeter om året. For os betyder det at vi skal på kursus i 3 dage i drift af vandforsyning samt 2 dage i hygiejnekursus. For begge gælder at der skal aflægges
obligatorisk prøve med certifikat. Efter veloverstået kursus skal vi give besked til kommunen.

