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1. Valg af dirigent  -   Ole  Bech blev valgt 
2. Bestyrelsens beretning  

a. Formanden Lars Kristensen fortalte bl.a.; 
b. Udpumpningsmængde ca. 126.000 m3 ud i de 2 byer, heraf ca. 87.000 m3 aftager 

mejeriet, Kirkebyen ca. 32.000m3, forventet at niveauet i 2018 bliver det samme.   
a. ca. 80% af vores max kapacitet. 

c. Onsild Vandværk kører godt, og vi leverer noget meget fint kvalitetsvand. Vi kan 
dog godt mærke, at vi pumper meget vand op. Det har kun været få nedbrud.  

d. Der har dog været et par ledningsbrud med efterfølgende reparation.  
e. Udskiftning af vandmålere – Vi er færdige i Kirkebyen, og vi har foretaget 

fjernaflæsning. I St.Byen er vi i fuld gang med målerudskiftning og vi forventer at 
det færdiggøres her i første halvår af 2018. Leverandøren har lovet at der arbejdes 
målrettet for det. 

f. Nye forbrugere bl.a. i Væggedalen og i erhvervsområdet flytter Hans Jensen 
Transport, der skal bruge en pæn mængde vand til bl.a. vaskehal. 
Vognmandsfirmaet flytter hertil fra Mariager omkring 1.september 2018, men der 
skal etableres en ny sidevej til Benshøj Industrivej indtil det nye domicil, der 
kommer til at ligne den senest ankomne virksomhed 4 Labels. Formanden kunne 
endvidere orientere om, at der desuden er planlagt etablering af bl.a. vaskehal på 
OK tanken i 2018 

g. Der er klar til ny udstykning af nyt erhvervsområde øst for motorvej, hvor vi 
vandforsyningspligten, men de nødvendige investeringer skal dækkes i den aftale 
som skal laves med grundejeren af udstykningen.  

h. Nye parameter for vandprøver efter ny lovgivning. Det betyder nye vandanalyser 
med et nyt kontrolprogram. Bl.a. Flushprøver, ”Her og nu prøver”, og vi har 
udpeget 10 steder, hvor der skal laves vandprøver. 

i. Ny hjemmeside, www.onsildvand.dk som vi opfordrer alle til at kigge indenfor på. 
j. Nyt Takstblad, hvor vi har taget højde for kommende investeringer med en særlig 

afgift, der udelukkende skal styrke vores egenkapital. Statsafgiften udfases i de 
kommende år.  Se takstbladet på hjemmesiden. 

k. Vi har 2 boringer, men på sigt skal vi sikre os til fremtiden med nye kilder og vi er i 
gang med at få en større indvindingstilladelse. Det er en lang proces, som kræver 
en del tid at få igangsat. 

l. Der arbejdes på en sammenlægning med Nr. Onsild vandværk, der har henvendt 
sig. Vi vil gerne hjælpe samt at det giver god mening. Der skal være en ekstra- 
ordinær generalforsamling i Nr. Onsild, men dato er ikke fastsat, da der er en 
problemstilling, der lige først skal løses af Nr.Onsild vandværks bestyrelse. Vi 
forventer at sammenlægningen vil finde sted senere og at pumpestationen på 
Præstemarken skal levere mere vand. Smertegrænsen vil så komme nærmere, og 
det vil betyde tilbygning og nye filter.  

http://www.onsildvand.dk/


Beretningen blev godkendt med klapsalver. 
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse - Fremlagt af Elmo -  

Godkendt. 
a. I generalforsamlingen blev der spurgt ind til vores indtægter særligt omkring 

salg af vand, bl.a. til storforbrugere, hvor bl.a. mejeriet har særlige vilkår lavet 
af den tidligere bestyrelse for St.byens vandværk. 

b. Vi drøftede, hvordan vi sikrer, at vandværket fortsat er vandleverandør til 
storbrugere, bl.a. fordi det har gjort, at vi har haft mulighed for at foretage 
investeringer og gøre Onsild Vandværk særdeles leveringsdygtig i 
kvalitetsvand. Bestyrelsen vil have fokus på disse aftaler fremadrettet, men har 
naturligvis gældende indgående aftaler, som vi naturligvis står  

4. Budgetfremlæggelse  - Orientering fremlagt af Elmo  
5. Behandling af indkomne forslag  -  Ingen indkomne 
6. Valg til bestyrelsen 

På valg er Johnny Kræmer Jensen og Carsten Richter – Begge genvalgt 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er Niels Jørgen Laursen og Birger Nielsen  -   Begge  genvalgt. 
8. Valg af revisorer. 

På valg er Ole Beck og Tom Steffensen  -  begge genvalgt. 
9. Valg af revisor suppleant. 

På valg er Jens Lykke.  -   genvalgt 
10.  Eventuelt.  -   

a. De nye vandure kan ikke give vand, hævder en vandforbruger. Vi tilbyder at 
komme ud til og tjekke brønden og få aftalt hvordan vi løser problemstillingen. 

 
 
Referent : Johnny Kræmer Jensen 
 


