
 

 

Fællesmøde vedr. virksomhedsoverdragelse mellem Onsild Vandværk og Nr. Onsild Vandværk 25.marts 2019 

Deltagere:  Nr. Onsild; Holger, Finn, Ib  samt fra Onsild Vandværk; Elmo, Claus, Carsten, Lars og Johnny 

1. Lars orienterede og vi drøftede følgende; 
a. Der blev besluttet på ekstraordinær generalforsamling, at Nr.Onsild vandværk nedlægges og gerne 

vil sammenlægges med Onsild Vandværk, der i dag leverer vand til Onsild Kirkeby og Stationsbyen 
b. Nr. Onsild vandværk skal snarest muligt lave en slutafregning med forbrugere fra skæringsdatoen 

31.december 2018, hvor både plusser og minusser i måler- og forbruger afregning opgøres. Hvis der 
er kunder der skal have penge tilbage, så skal tilgodehavende udbetales. Det blev aftalt, at Holger vil 
få startet slutafregningen i kommende weekend. 

c. Regnskabet skal være adskilt fra 2018 til 2019, dvs. alle fakturaer mv fra 2019 skal Onsild Vandværk 
blot overtage, og dermed fra 1.januar 2019 bogfører og overtager administrationen. 

d. Lars laver et følgebrev, som Holger skal have med rundt til alle forbrugerne, der besøges personligt. 
e. Derefter skal vi have kartoteket med listerne over forbrugerne i Nr. Onsild, så vi kan sende en aconto 

opkrævning til fremadrettet betaling. Bilag findes bl.a. som elektronisk excelark og de skal 
videresendes til Lars eller Elmo.  

f. Lovmæssig formular fra Mariagerfjord kommune indhentes af Lars, og som skal udfyldes og 
underskrives af bestyrelsesmedlemmerne (ansvar Lars og Holger) 

g. På sigt skal forsikringer sammenkøres og enkelte dobbelt abonnementer skal opsiges. Der er betalt 
et par fakturaer i 1.kvartal af 2019 samt at en enkelt forbruger har fået tilsendt aconto opkrævning. 

h. Grunden/matriklen med vandværksejendommen skal tinglyses, så der skal bruges Cvr.nr. fra Nr. 
Onsild vandværk i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Nr. Onsild Vandværk sammenlægges 
med Onsild Vandværk, der overtager alle aktiver og passiver pr. 1.januar 2019  

i. Nr. Onsild vandværks ejendom har ingen værdiansættelse, så der er ingen anlægsaktiver. Der findes 
retningslinjer som derefter skal benyttes i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. 

j. Der vil blive lavet en regnskabsafslutning for Nr. Onsild vandværk, hvor bl.a. Vandskat, punktafgift og 
momsafregning bogføres og færdigbehandles. Regnskab 2018 fremsendes af Holger til Lars incl. 
kassebog 

k. Nr. Onsild får foretaget fjernaflæsning af vandmålere af VandTech, dog en anden vandmålermodel 
end Onsild Vandværk, og derfor vil der fremadrettet investeres i et samlet system, som det der pt. er 
gældende i Onsild Vandværk  

l. Lars vil gerne have en nøgle til huset/vandværksbygningen og IB var klar til at overdrage sin nøgle 
m. Rent teknisk er planen at der graves fra Tom Steffensen og langs Præstemarken eller alternativt skrå 

over marken til enden af forsamlingshuset, som vi nok først kan gøre efter høst, så første løsning 
vælges sandsynligvis. Umiddelbar tidsplan ved første løsning er midt maj for entrepenør og teknikere 
er derefter klar. 

n. Etableringsomkostningerne tages fra Nr.Onsild vandværks egenkapital og det kommende 
driftsregnskab for Onsild vandværk.  

o. Til orientering så er Nr. Onsild vandforbrug ca. 300m3 om ugen, ca. 15.000 m3 årligt 
p. Yderligere blev der orienteret om at boringer tilhørende NR.Onsild Vandværk nedlægges, og 

vandreservoiret blev tjekket for 2 år siden og er fuldt ud funktionsdygtig. 
q. Vandværks bygningen vil bestå som et satellitvandværk med kun en beholder som forsyner Nr. 

Onsild løbende med vand via en ventil / pumper, og det nye ledningsnet fra hovedbygningen i Onsild 
Kirkeby 

r. Listen med numrene på vandværksmålerne skal ligeledes afleveres til Lars når Holger mødes med 
ham for at lave de sidste overdragelsesopgaver 

Det blev vedtaget, at Lars informerer yderligere ved ordinær generalforsamling i Onsild Vandværk torsdag den 
28.marts omkring virksomhedsoverdragelsen, så Onsildbyerne pr. 1.januar 2019 har èt samlet vandværk. 

Der blev opfordret til at Nr.Onsild området blev repræsenteret af borgere i Onsild Vandværks bestyrelse 
fremadrettet, og der er taget kontakt til enkelte kandidater og interesserede. 

Referent : Johnny 


