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Dagsorden ifølge vedtægter 

 

1. Valg af Dirigent 

Jacob B.Rasmussen blev valgt 
 

2. Bestyrelsens Beretning 

Nu har vi så haft vores første år i Kildepladsen med Corna som har gjort det vanskeligt at 
holde bestyrelsesmøder og ikke mindst generalforsamling, som jo er blevet udskudt til i 
aften. 

 
Vi har fået indlagt fibernet på Kildepladsen, hvilket var billiger en det vi havde over 
telefonen. Vi mistede pludselig Ib Kildehøj, der havde den tekniske viden i hvert fald i 
Fensten. Det gav os nogle udfordringer, som vi har efterhånden fået løst, ikke mindst 
med hjælp af Niels Ekkelund, tak for det. 

 
Der har været nogle problemer med udfald af en pumpe i Fensten, efter råd fra 
elektrikeren, besluttede vi ikke at gøre mere ved det, da det efterhånden er ydres 
sjældent vi oplever udfald. 

 
Vi har lavet aftale med smeden i Gosmer om servicering af filter, grundvandspumper og 
pumper til udpumpning til vi forbrugere. Det første eftersyn af det nye vandværk fortog 
Silhorko, hvilket var for dyrt. Vi vil også hellere støtte lokale håndværkere.  

 
Som i måske har set har vi fældet ammatræerne rund om vandværket, da de var blevet 
store og skyggede for de blivende træer.  

 
Vi er i dialog med kommunen om etablering af et BNBO areal rundt om vandværket, der 
skal udlægges et areal på ca. 1.7 ha. Der er aftalt et møde med Niras, Odder Kommune, 
Niels Ole Rasmusen og vandværket. Mødet skulle afholdes inden udgangen af april, men 
af forskellige årsager vi ikke kender, er mødet ikke afholdt endnu.  
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Vi er sikre på der findes en fornuftig løsning med Niels Ole og Kildepladsen, således 
aftalen kan træde i kraft fra 1. januar 2023. 
  
Der er nogle udfordringer med for lavt tryk i Smederup. Vi har sat en overvågning i gang 
for at se om trykket falder fra vandværket i perioder, der skal muligvis montere et tryk 
ur hos forbrugeren for at finde årsagen. Det er et problem vi skal have løst.   

 
Økonomisk er vi også kommet godt ud af det første år. Der har været nogle 
omkostninger til at samkøre opkrævningen, vi går fra forskellige opkrævningsterminer til 
en gang om i november – december. Det trak lid på likviditeten. 
Vi har lukket de tre gamle vandværkers konto og fået oprettet ny konto med en 
trækningsret på op til 270.000  
Som i vil høre når vi kommer til regnskabet har der været et overskud på godt 62.000 kr. 
 
Alt i alt et meget tilfredsstillende år der lover godt for fremtiden i vores vandværk. 
 
Tak for oret. 
 
Der var flere på GF der havde oplevet fald i vandtrykket. 
Det er blevet mere udtalt, efter det gamle vandværk i Gosmer er blevet en fordelings 
central. Desværre er det ikke indlysende hvad årsagen er. Det faldende tryk forekommer 
hos enkelte forbrugere på samme forsyningsledning. Bestyrelsen fejlfinder, Trykket skal 
være i orden hos alle forbrugere. 
Herefter godkendtes beretningen. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Jens påpegede de ekstra udgifter i forbindelse med sammenlægningen. 
Der har heldigvil ikke været de store fejl på anlægget. 
Regnskabet godkendt. 

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
 

Budgettet ligner regnskabet. Det forventes at revisorudgifterne falder. 

Takstblad for 2021 fremlagdes. Det er stadig meget billig vand der leveres fra 

Kildepladsen. 
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Budget og takstblad godkendes. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 

Der var 2 der stillede op som bestyrelsesmedlemmer. 
Jacob Lee Horny og Peter Just Kreutzfeldt 
Peter Just Kreutzfeldt blev valgt. 
 
Som suppleanter blev valgt. 
1. suppleant -Allan Gammelgaard 
2. suppleant -Jacob Lee Horny 
 
Bestyrelsens forslag om at starte den løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer fra 
2022 blev vedtaget. 
 

7. Valg af revisor 
 

Vi beholder Kristensen & Kjær 
 

8. Eventuelt 

Kan der på vandværket ændres på vandets hårdhed? 
Hårdheden er 13 fra Kildepladsen, men noget hårdere i Fensten. 
Da vandet til forbrugere under det tidligere Fensten vandværk blandes med vand fra 
Kildepladsen forventes hårdheden at være omkring 18. Det vides dog ikke med 
sikkerhed. Hvis Kildepladsen skal ændre hårdheden i vandværket, skal der gives lov fra 
Odder Kommune. Der er ikke sikkerhed for at det vil virke. Forbrugere kan selv installere 
en afkalker.  
 
Der var 10 fremmødte forbrugere foruden bestyrelsen. 

 

Ib Asp 


