
 

 

30.  

September 

2020 

Ordinær Generalforsamling i Øm 

By’s Vandværk. 

Kl 19.00 

 

Sted 

 

Øm Børnehaven, Klostergårdsvej 4 

 

Bestyrelsen Formand:  Stefan Wilumsen,  

Kasserer:   Erik Torp  

Kort       :  Arnt Wultzen 

Teknik   :  Frank Nørremark  (næstformand) 

Sekretær:  Kenn Torben Jensen 

Referent 

KTJ 

 

Valg af dirigent 

 

 

Bestyrelsen indstiller Morten Backhausen, der var ingen 

modkandidater…. 

 

Morten Backhausen blev valgt og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt, i henhold til 

vedtægterne. 

 

Fremmødte incl. Bestyrelse, dirigent 23. 

Bestyrelsens beretning 

til godkendelsen 

Formand Stefan Willumsen aflagde beretning om året 

2019.  

Beretningen blev taget til efterretning af 

generalforsamlingen uden anmærkninger. (vedhæftet) 

Siden 2008, har vandværket brugt 3.627.000 på 

renovering af vandværk og ledningsnet. 

 

Aflæsning af vand ultimo året, der kan sendes mail så vil 

man få tilsendt aflæsningsskema, - facebook kan også 

benyttes under Øm gruppen. 

 

Revideret regnskab 

forelægges til 

godkendelse. 

Kasserer Erik Torp Madsen, aflagde rapport om 

regnskabet for 2019, som udviser et positivt resultat på 

kr. 75.000, i forhold til budgetteret kr. 46.000. Regndals 

vej 9 har tilført regnskabet kr. 45.000 i tilslutningsafgift. 

Beløbet var ikke indregnet i budgettet.  

 



Underskrevet revideret regnskab ligger på hjemmesiden i 

2021.  

Balance og regnskab blev enstemmigt godkendt.  

 

Budget for 2020 Kasserer Erik Torp Madsen, redegjorde for budget.  

 

Takstblad fast afgift årligt kr. 920,00 incl. moms 

1.150,00. 

 

Vand 7,50 pr. m3.  

Statsafgift 7,96 pr m3. 

 

Godkendt enstemmigt 

 

Behandling af 

indkomne forslag 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling. 

Det forslag som var indsendt er modtaget 26. feb. 2020. 

Tidsfristen jf. vedtægter er en måned efter 

regnskabsafslutning = ultimo januar 2020.  

 

Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter til 

bestyrelsen 

På valg er Formand Stefan Willumsen og Kasserer Erik 

Torp Madsen, begge modtog genvalg. 

Poul Erik Lauritzen (første suppleant) og Morten 

Backhausen (anden suppleant), sidstnævnte, fragår og 

Jon Christensen bliver anden suppleant 

Valg af 2 revisorer Christian Dybdal Jensen og Bjarne Johansson blev 

genvalgt. 

Eventuelt Peter Salvad forslag til etablering af kalkanlæg, blev 

præsenteret af forslagsstiller. 

 

Baggrunden er, at det er opfattelsen der er en større 

mængde kalk i vanden, hvilket giver gener i daglige 

husholdningen og andet. 

 

Der er allerede foretaget foranstaltninger for reducering 

af kalk i 2009 og senest i februar 2020, et Anti-

kalksystem. 

Vulcan er et vandbehandlingssystem uden kemikalier – 

som bruger Vulcan-Impulse-Technology til at behandle 

vandet fysisk, så salt og kemikalier er ikke nødvendigt. 

  



Gennem dette ændrer Vulcan krystalliseringsprocessen af 

flydende calcium, så det mister sin klæbende effekt. 

 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på kalkanlæg, hvilket 

ville koste kr. 260.000 ved installering og i løbende drift 

kr. 170.000. 

 

Emnet med kalk er hermed gennemdrøftet, uden 

yderligere kommentarer.  

  

Smørrebrød. 

 

 

Referat godkendt af dirigenten:                              03 / 10/ 2020 

 

 

Morten Backhausen 

Årsberetning for året 2019 v/formanden 


