
 

 

 

Referat fra Generalforsamling for Onsild Vandværk,  

Onsdag den 28.marts 2019 

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 (læs om flere punkter på vores hjemmeside) 

• Status på værket 

• Udpumpet vandmængde i 2018 

• Færdiggjort udskiftning af målere i St.Byen og kirkebyen 

• Ledningsnet beskrivelser 

• Nye forbrugere, ikke mindst nybyggede boliger og Hans Jensen 

• Kvalitetssikring, Beredskabsplan/nødplan (henviser til www.onsildvand.dk ) 

• Evt. nødledning/nødforsyning fra Mariagerfjord Vand overvejes 

• Sammenlægningsproces med Nr. Onsild Vandværk og orientering om etablering af ny 

ledningsnet til Nr. Onsild i 2019 

• Målere i Nr. Onsild 

• Nye bestyrelsesmedlemmer fremadrettet, så hele Onsild området er repræsenteret 

• Indvendingstilladelser 

• Fremtidige investeringer, ny boring, Mariagerfjord Vand, målere ved boringer 

• Kloakeringsprojekt i Onsild, udfordringer/ fremtidigt Sms modul 

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 

a. Budgettet for kommende driftsår inkluderer de nye forbrugere fra Nr. Onsild området, nye 

rækkehuse på Viborg Landevej samt ny storkunde (Hans Jensens Transport) 

5. Behandling af indkomne forslag 

a. Der var ikke indkommet nogle forslag 

6. Valg af bestyrelsen 

a. Valgt blev Lars Kristensen, Elmo Plougstrup og Claus Schmidt 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

a. Valgt blev Casper Sørensen fra Nr. Onsild og Niels Jørgen Laursen 

8. Valg af revisorer 

a. Valgt blev Ole Bech og Tom Steffensen 

9. Valg af revisor suppleant 

a. Valgt blev Jens Lykke 

10. Eventuelt 

• Generalforsamlingen vil meget gerne have suppleant fra Nr. Onsild til at deltage i 

bestyrelsens møder og der er overvejelser om at ændre vedtægterne i 2020.  

• Der var udbredt enighed om, at man fremadrettet håber på større lokal interesse for Onsild 

Vandværk, og bestyrelsen fik opfordring til at iværksætte nogle initiativer, så tilslutningen til 

næste års generalforsamling forøges markant 

 

        Referent Johnny Kræmer Jensen 

http://www.onsildvand.dk/

