
 

 

• Generalforsamling i Kildepladsen Gosmerforsamlingshus d. 17/3 
 
 
Fremmødte fra bestyrelsen  
Gustav Wetche 
Ib Asp 
Jacob B Rasmussen 
Peter Kreutzfeld. 
Allan Gammelgaard 
 
afbud fra supleant Jacob Horney 
 
Samlet fremmødte incl bestyrelsen 13 per 
 
1. Beretning v. formand Jacob  

1. sidste års generalforsamling blev i 2021 ikke afholdt rettidigt pga. Corona restriktionerne på 
daværende tidspunkt 

 Jens Gammelgaards død gav i året meget store udfordringer for resten af bestyrelsen, idet 
  Jens besad en meget stor viden om vandværkets drift og udførte mange opgaver 
for   værket. 
 Der har været udfordringer med koliforme bakterier i vandet i Fensten, dette er heldigvis nu 
 blevet løst. Årsagen er dog aldrig blevet fundet, - vi mistænker rentvandstanken, der skal 
ikke meget til at skabe en lille forurening som vi oplevede.  Tallene i vandprøverne er igen flotte. 
 Beskrivelse af øvrige tal fra den nye kildepladsen boring blev nævnt, filtrene fjerner dog let 
de næringsstoffer og mineraler der ikke skal være i vandet, så fra hovedboringen henter vi fint 
drikkevand. 
BNBO bliver der arbejdet videre med, og man er næsten på plads med en aftale med lodsejer. 
Formand og næstformand er pt. i dialog med brøndborer firma for at se på mulighederne for at 
etablerer endnu en boring ved kildepladsen, idet man ønsker at lukke Festenboringen, da 
driftssikkerheden på denne ikke længere er tilfredsstillende pga. alder. 
Det forventes at der i løbet af det næste års tid kan bores en ny boring og prøve pumpes derfra. 
Der har været uforklarlige udfordringer med trykfald ved enkelte forbrugere, ud over hvad vi i 
samarbejde med smeden har iværksat, vil vi bede brøndboreren se på denne udfordring og 
komme med forslag til en løsning af problemet. 
Prisen på revision er ikke tilfredsstillende, derfor har der været møde med revisor om dette. Der 
har været meget jura omkring sammenlægning af de tre vandværker. Under mødet med revisor, 
kom det frem at Festen vandværk endnu ikke er lukket som selskab idet der var en skattegæld på 
2 kr. Det er nu betalt og fusionen er fuldendt. 
Revisor fremsender tilbud på fastprisaftale for revision fremadrettet. 
 
Der blev spurgt om årsagen til at der skal laves ny boring i stedet for at øge kapaciteten på den 
nuværende? 
 Jacob forklarede hvorfor der skal laves en ny boring. Vores indvindingstilladelse er på 
75000 m3 og den kan ikke hæves. Ved øget pumpning på den dybe boring er der risiko for 
indtrængning af saltvand. Derfor ønsker vi at lave en boring i det øvre vandførende lag. 
 
Der blev fortalt om varierende vandtryk i Halling også. Der opleves ofte problemer omkring kl 20.00 
men det kan også være på andre tidspunkter. Christian Fogh oplever jævnligt problemer, ikke så 
meget med trykket, men mere at der slet ikke er mængde nok. 
Disse forhold bliver taget med i forbedringen af vores drikkevandsservice. 
 
  Beretningen blev godkendt  
 
2. IB Asp fremlagde regnskab og budget. 
 Revisor har påtalt at man skal overveje at forbedre likviditeten da den sidst på året er 
meget presset. 
 



 

 

Der blev spurgt til hvorfor ledningerne ikke er tinglyst i Gosmer/ Halling? 
Ib forklarede at man har valgt ikke at tinglyse da langt den største del af ledningerne ligger i 
markerne, og derfor er risikoen for skader minimale. Tinglysning er meget dyrt. 
Ledningerne i Fensten er tinglyst, men i Over Randlev er de ikke.  
 
Regnskabet til godkendt  
 
3. Budget og Takstblad. 
Vandprisen bliver hævet fra 2,25 kr. til 2,5 kr. og den faste afgift bliver hævet fra 700 kr. til 800 kr.  
  
Der blev spurgt til overvejelser om at få tilbud på fastprisaftale på strøm? 
Jacob fortalte at man er i dialog med Aura og forbruget ligger på ca. 50.000 kWh 
 
 Budget blev godkendt  
 
 
4. Valg  
 
På valg er  
 
formand  
 Jacob B. Rasmussen blev genvalgt som formand 
Næstformand og Kasser  
 Ib Asp blev genvalgt som Næstformand og Kasserer 
bestyrelsesmedlem  
 Gustav Wetche blev genvalgt  
2. subleant.  
 Niels Pytlich blev valgt 
 
5. evt.  
Der blev spurgt til hvad der sker med BNBO  
Jacob informerede om at man er langt i aftalen med lodsejer. 


