
Referat fra Generalforsamling for Onsild Vandværk,  

Tirsdag den 3.maj 2022 

1. Ole Bech takkede for valget til dirigent 

2. Vandværkets formand Lars Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning om årets aktiviteter 

a. Følgende punkter var med i beretningen - Hvad er der sket siden sidst? 

• Der bliver brugt vand, stabilt, omkring 210000 m3 er der udpumpet i 2021. 

• Vi har fået vores indvindingstilladelse. Det er vi glade for selvom vi har ventet på den i 3 år 

• Vi har investeret i nye sugeledninger i vores regnvand reservoir – når vi suger så hårdt som vi 

har gjort, så har det nødvendiggjort nye sugeledninger. 2 nye 160 mm, heraf én til Sdr. 

Onsild og Nr. Onsild og én til Onsild St.By, så vores gamle sugeledning på 110 mm bruger vi 

så i dag til skylleledning 

• Det er sikkert bemærket, at projekt separat kloakering er i fuld gang, og de støder en gang 

imellem på vores ledninger, men vi har et godt samarbejde med entreprenør og kommunen, 

så vi får klaret mange udfordringer uden alt for store problemer for vores forbrugere. 

• Efter sommerferien og 2 år frem vil projektet være i gang i Stationsbyen, og derefter vender 

de tilbage til Kirkebyen, hvor der er projekteret endnu et års gravearbejde. Nr. Onsild vil ikke 

være en del af det kommunale kloakprojekt. 

• Der er lavet en byrådsbeslutning omkring vandbeskyttelseszoner, også kaldet BNPO 

områder– hvor der er fokus på boringer, som skal beskyttes. Der er lavet analyser og 

risikovurderinger, og vandværkerne skal lave nogle aftaler med lodsejere. Onsild Vand er 

udpeget med vores boring i skoven som et kommende BNPO område, og vandværket skal 

lave en mindelig aftale med lodsejer. Hvis ikke det kan lykkes så får landmanden et påbud. 

Vandværket skal afholde erstatningen for det stykke jord, der bliver eksproprieret. Vores 

dialog med lodsejer er positiv og vi forventer at vi får lukket aftalen indenfor overskuelig tid. 

• I forbindelse med kloakering så er vi naturligvis træt af, at vi har store udgifter til at besvare 

entreprenørernes spørgsmål om LER oplysninger (ledningsoplysninger). Vi er i dialog med et 

firma som kan være med til at minimere vores omkostninger omkring digitalisering af 

ledningsoplysninger og håndtering af forespørgslerne. Fremadrettet kan vi forvente at der 

kommer nye behov for at kunne besvare mange LER forespørgsler. 

• Vi beholder vores prisniveau for indeværende driftsår 2022, men vi vil tage vurderingen op 

igen i slutningen af året. Vores udgifter er stigende på mange områder, men vi laver stadig 

overdækning/positivt driftsregnskab. Men vi er nødt til at have øje for eventuelle justeringer 

fremadrettet. 

b. Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen 

3. Den reviderede årsrapport blev fremlagt af kassereren Elmo Plougstrup  

a. Årsrapporten blev godkendt af Generalforsamlingen 

4. Budgetfremlæggelse til orientering  

5. Behandling af indkomne forslag 

a. Der var ikke indkommet nogle forslag 

6. Valg af bestyrelsen 

a. Valgt blev Carsten Richter og Johnny Kræmer Jensen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

a. Valgt blev Casper Sørensen fra Nr. Onsild og Lars Erikslev, Sdr. Onsild 

8. Valg af revisorer: a. Valgt blev Ole Bech og Tom Steffensen 

9. Valg af revisor suppleant; a. Valgt blev Niels Jørgen Laursen 

10. Eventuelt: Vi drøftede muligheden for tiltag for at undgå negative renter, men generalforsamling fik 

orientering af bestyrelsen, at det ikke var på dagsorden at placere vores midler andre steder, da vi indenfor 

en årrække kan forvente nogle større investeringer, der kræver hurtig råderet over vores midler                    

 

Referent Johnny Kræmer Jensen 


