Referat af ordinær generalforsamling i Østbirk Vandværk 26.04.2022
Referent: Stig Vilsgaard Ravn
8 andelshavere var til stede – under punkt 3 mødte endnu én op.
1.
Valg af dirigent
Lars Peter Jørgensen blev valgt til dirigent. Han godkendte generalforsamlingen som korrekt
indvarslet. Der var ingen indvendinger.
2.
Bestyrelsens Beretning
Per Stabell Jørgensen fremlagde beretningen.
Efter generalforsamlingen den 07. juli 2021 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (ØV) sig
således:
Formand: Per Jørgensen
Næstformand: Lars Peter Jørgensen
Sekretær: Stig Ravn
Bestyrelsesmedlem: Troels Wistoft-Ibsen
Bestyrelsesmedlem: Asbjørn Bech
Øvrige:
Driften
Driftsleder: Jens Skov
Økonomi
Marie Nervø Sørensen, MidtRegnskab, Herning
Revisor
Elley Revision ved Claus Elley
Opgaver og aktivitet i 2021
Vandprøver
Der bliver ifølge gældende regler taget vandprøver på Østbirk Vandværk minimum 2 gange om året 4
steder på ledningsnet og ved forbrugere, samt taget prøver i hver boring hvert 4 år. Prøverne udføres af
Eurofins.
Hele året igennem har alle prøverne overholdt de Iovmæssige krav.
Herudover sørger Stig Ravn, som i de foregående år, for at tage vandværkets egne vandprøver ca. hver 14.
dag, hele året. Stig supplerede, at vi i marts måned har haft besøg af 45 diplomingeniør-studerende i
bioteknologi fra Aarhus Universitet, som har hjulpet med at udføre mikrobiologiske analyser på hele
værket. Stig konkluderer, at vandværkets vand er bakteriefrit.
Målere
Jens og Paw har fået udskiftet alle de resterende vandmålere ca. 800 stk. og alle har således opdaterede

målere.
Ligeledes sørger Jens og Paw for tilslutning af de nye ejendomme, der jævnligt bliver bygget i Østbirk.
Sammenlægning Østbirk og Sattrup Vandværkere
Grundet Corona situationen, så har sagen lagt stille fra Østbirks Vandværks side.
Stadet pt:
Sattrupvandværk har fået ledningsnettet i Ler og opmålt af samme landmåler som Østbirk Vandværk.
Dermed kan begge opmålinger synkroniseres ved sammenlægningen.
Møder
Der har i 2021 været afholdt 1 bestyrelsesmøde og 1 generalforsamling.
Økonomi
Selve gennemgangen af økonomien i Østbirk Vandværk overlader jeg til Marie fra Midtregnskab, men vil
lige meget kort fortælle få hovedpunkter:
Antal forbrugere
Der er pr. 31.12.2021 tilsluttet 1.014 forbrugsadresser - til ØV.
Svarende til en tilvækst på 61 i forhold til 2020.
Vandmængder
I år 2021 er der i alt udpumpet 105.930 m3 vand.
Vandspildsprocenten har i 2021 været 0,42 %, svarende til 445 m3 vand.
En sammenligning af vandforbruget (i m3) de sidste 4 år ser således ud:
2018

Udpumpet vand fra værket
105.623
Vandforbrug afregnet hos forbrugerne 104.762
Spild m3
861

2019

2020

2021

98.910
98.789
121

103.990
101.868
2.122

105.930
105.485
445

Takstblad
Takstbladet er stadig gældende 2022.
Takstbladet kan findes på Vandværkets hjemmeside.
Året der kommer 2022
Fortsat arbejde med sammenlægning med Sattrup Vandværk.
Etablering af vandledning samt trykforøgerstation mellem Sattrup og tilkobling til ledningsnettet i Østbirk
udføres i løbet af 2022
Sattrup vandværk har bestilt målere gennem Østbirk Vandværk og disse sørger Sattrup Vandværk for at
udskiftningen sker i løbet af 2022.
Endelig overtagelse forventes pr 31.12 2022

BNBO
Ny vandindvendingstilladelse samt krav om beskyttelse af vandkvalitet omkring boringer.
Der vil i 2022 være aktiviteter med sikring af vandværkets boringer mod forurening af sprøjtemidler.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Hjemmeside
Ny og opdateret hjemmeside for Østbirk Vandværk går live i løbet af maj måned.

En andelshaver roste arbejdet, og konkluderede, at foreningen er velfungerende.
En anden bemærkede, at det er godt, bestyrelsen arbejder på en opdateret hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.
3.
Det reviderede regnskab
Marie Nervø Sørensen, Midt Regnskab Aps, fremlagde regnskabet, som gav et overskud på ca.
DKK 4.000.
Regnskabet blev godkendt.
4.
Budget 2022
Marie Nervø Sørensen fremlagde budgettet. Der budgetteres med et nulresultat jævnførende
hvile-i-sig-selv-princippet. Per Stabell Jørgensen supplerede, at takstbladet stadigt er
gældende.
Der var ikke spørgsmål til budgettet, som blev godkendt.
5.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6.
Valg til bestyrelsen
Asbjørn Bech, Lars Peter Jørgensen og Stig Ravn var på valg. Alle blev genvalgt.
7.
Valg af suppleant
Per Jakobsen genvalgt blev som suppleant.
8. Valg af revisor
Revisionsfirmaet Elley Revision blev genvalgt som revisor.
9. Evt.
Der var intet til eventuelt.

