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AD 1Ib Kildehøj blev valgt.

AD 2Formanden beklagede det korte varsel for indkaldelsen, dette 
skyldes bl.a. Coronakrisen, vi er presset på tid for at få det nye 
værk til at fungere selvstændigt. Året har været præget af 
forberedelse af sammenlægningen af de tre gamle 
vandværker. Boringerne i ORV og G-HV er lukkede og 
forseglet, ORV-bygningen er revet ned og GHV-bygningen 
består som fordelingscentral for Halling og Gosmer.Vi får et 
større krav til BNBO hvor vi skal udlægge ca 4 ha jord for at 
beskytte boringen mod nedsivning af uønskede stoffer. Første 
møde med Odder kommune foregår den 22/6. Vi regner med 
at BNBO er færdigudført i 2020. Der er via vandrådet lavet et 
nyt tilbud på vandanalyser. Tallene på Nitrat, Chlorid, Arsen og 
Ammonium ligger stabilt, hvorfor der kun skal måles for dette 
hvert 4. år. Analysen i Fensten er nu fri for BAM, det er dejligt. 
Det er nok lidt dyrt at have Fenstenboringen kørende fremfor 
at samle det hele på Kildepladsen. Men dette giver os en stor 
forsyningssikkerhed. Betalingen for vand er nu helårligt i 
november måned.Vi er kommet godt igennem fusionen og har 
på den måde en godt. Samlet set har vi en fornuftig likviditet 
selvom der har været store omkostninger med nedlukning og 
klargøring af de tre gamle vandværker. Ændring af 
opkrævningen koster også lidt på driften i andet halvår af 
2020, indtil der kommer indtægter i starten af december. Vi 
afdrager omkring 100000 kr om året på vores lån til det nye 



vandværk. Alt i alt er vi kommet godt igennem fusionen, 
vandværket kører fornuftigt.

AD 3Regnskab foreligger først på den ordinære generalforsamling i 
foråret 2021. Regnskaberne i de tre vandværker er godkendt 
på de respektive generalforsamlinger.

AD 4Budget 2020 blev godkendt i december 2019 på den stiftende 
generalforsamling. 

AD 5Ingen indkomne forslag.

AD 6Man ville høre på hvordan de tre vandværkers økonomi var 
ved fusionstidspunktet. Trykket på ledningerne falder i 
spidsbelastningstidspunkterne.Trykkene svinger lidt mindre i 
de øvrige distrikter. Hvis trykproblemerne skal udbedres så 
skal ledningsnettet skiftes.  Ros til de tre bestyrelser for et godt 
stykke arbejde. Dengang GHV blev dannet ville folk ikke tale 
sammen, det er ikke tilfældet nu. Aflæsningen i 2020 bliver i 
oktober. Forbrugerne skal selv læse af og indsende til 
kasseren. Man kan tilgå hjemmesiden via Odder Vandråd. 
Bestyrelsen takker for livlig deltagelse og godt fremmøde. 


