
 

 

02.  juni 2021 
 

Ordinær Generalforsamling i Øm 
By’s Vandværk. 

Kl 19.00 

 
Sted 

 
Øm Børnehaven, Klostergårdsvej 4 

 

Bestyrelsen Formand:  Stefan Willumsen,  
Kasserer:   Erik Torp  
Kort       :  Arnt Wulsten 
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 19. 

Bestyrelsens beretning 
til godkendelsen 

Formand Stefan Willumsen aflagde beretning om året 
2020.  
Beretningen blev taget til efterretning af 
generalforsamlingen uden anmærkninger. (vedhæftet) 
 
 

Revideret regnskab 
forelægges til 
godkendelse. 

Kasserer Erik Torp Madsen, aflagde rapport om 
regnskabet for 2020,  
Overskud i 2020 kr. 53.000 et fald på 22.000 i forhold til 
2019, hvilket skyldes nedsættelse af den årlige afgift. 
 
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 2021 fast afgift årligt kr. 920,00 incl. moms 
1.150,00. 
 
Vand 6,25 pr. m3.  
Statsafgift 7,96 pr m3. 
Indført betalings gebyr for manglende tilmelding til 
betalingsservice kr. 37,50 pr. girokort 
 
Godkendt enstemmigt 
 

Behandling af 
indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
 
 
 
 
og suppleanter til 
bestyrelsen 

På valg er: 
Næst formand: Frank Nørremark,  
Kort: Arnt Wulsten,  
Sekretær: Kenn Torben Jensen 
Alle 3 i bestyrelsen modtog genvalg. 
   
Poul Erik Lauritzen (anden suppleant, ikke fremmødt) 
Jon Christensen (første suppleant) genvalgt. 

Valg af 2 revisorer Christian Dybdal Jensen og Bjarne Johansson blev 
genvalgt. 
 

 
Eventuelt 

Bjarne Johansson havde et spørgsmål til vandtryk 
tryk i bar 4,5 på vandgennemstrømningen, tryk kan 
eventuelt falde når der er mange der pumper vand til 
opsatte pools, i juni md.  
 
Smørrebrød. 
 

 

 

Referat godkendt af dirigenten:                              02/06/ 2021 

 

 

Morten Backhausen 



Årsberetning for året 2020 v/formanden 

Samlet oppumpet mængde i 2020 22700 m3 ( 2019 21486 m3) 

Filterskyl          686 m3 (2019 1100 m3) 

Udpumpet til forbruger   22014 m3  (2019 20098 m3) 

Udskiftning af stikledninger rest Ømgårdsvej og Pilevænget samt 
reetablering kr. 227.709,- Fa. Søren Grøn 

Etablering af Vulcan S10 elektronisk kalkbehandlingssystem som afløser 
til gamle system kr. 19.000.,- 

Etablering af nyt dæksel på råvarestation på mark kr. 29895,- 

Udskiftning af automatik for lys ved dør kr. 1.314,- 

Ny hovedmåler i vandværk kr. 4.082,- 

TRVVS diverse rep. i vandværk og på ledningsnet Kr. 278.766,- 

Dette er inklusiv monteringsarbejde 7 målerbrønde og 17 anboringer 
Ømgårdsvej og Pilevænget kr. 66.454,- renovering af rør i vandværket fra 
jern til PE rør kr. 29.608,- samt ny Stenhøj kompressor til kr. 42.558,- inkl. 
montering. 

Vandværket har fået foretaget 2 vandanalyser som er uden 
bemærkninger. 

 


