Generalforsamling nr. 121 i Ørsted vandværk d.23-2-2022.

Beretning for 2021

I dec. 2020 havde vi møde med Aquadjurs om overtagelse af Ørsted Vv. Et udmærket tilbud men
noget usikkerhed omkring økonomien. Begge parter blev enige om at mødes i det nye år.
I det nye år blev alt jo så lukket ned på grund af corona. Vi måtte udsætte den ordinære
generalforsamling og beslutninger om nødforsyninger kørte kun på mail og telefon.
Det blev efterhånden et faktum at boringen i Li. Sjørup ikke kunne bruges som nødforsyning pga.
for højt NVOC. Bestyrelsen blev enig om at vi ikke kunne forsvarer at bruge flere penge på den. Vi
begyndte at tænke i andre baner herunder køb af vand fra Vandsam, Aquadjurs og en evt.
nedlæggelse af Ørsted Vv.
Midt på sommeren kom der gang i bestyrelsesmøderne igen. De sidste par måneder havde vi ikke
kunne få kontakt til vores rådgiver fra Rambøll. Vi blev enige om at finde en ny rådgiver som vi så
kunne have klar til når generalforsamlingen kom, hvis vi skulle ud i en afstemning.
I sep. havde vi møde igen. Denne gang havde vi Jens Christian fra rådgivningsfirmaet MOE med
som rådgiver. Inden mødet havde vi haft besøg af Aquadjurs og Vandsam som kom med de sidste
nye tilbud fra dem af. Det blev ret hurtigt klart fra bestyrelsen at der kun var 2 seriøse muligheder
at gå videre med til en afstemning: 1. Aquadjurs overtager vandforsyningen og Ørsted Vv.
nedlægges. 2. Ørsted Vv. køber vand af Vandsam. Det blev besluttet at der skulle holdes
afstemning om Ørsted Vv.s fremtid til generalforsamling onsdag d.27-10-21.
Til generalforsamlingen gennemgik Jens Christian mulighederne og der blev holdt afstemning.
Forinden havde bestyrelsen anbefalet at løsningen med Aquadjurs og dermed nedlæggelse af
Ørsted Vv., var den bedste og billigste løsning. Det blev da også resultatet af afstemningen, men
da fremmødet var under 2/3 af forbrugerne udløste resultatet iflg. vedtægter en ekstra ordinær
generalforsamling.
Den ekstra ordinære generalforsamling blev afholdt d.23-11-21 hvor 68 personer var mødt op til
afstemning. Resultatet blev et klart nej til Aquadjurs og nedlæggelse af Ørsted Vv. Det var nok lidt
overraskende for bestyrelsen, men bestyrelsen blev siddende og lovede forsat at arbejde for
Ørsted Vv., og for at finde en ny kildeplads til fremtidig brug.
Vi satte straks vores rådgiver på sagen, som så igen satte nogle geologer på sagen. Først her i
februar fik vi svar på at Stenaltskoven er det bedste bud på en ny kildeplads.
Ledningsbrud har vi heldigvis ikke haft de store af. Et mindre brud i Tørslev en lørdag i sommer. I
august kom der pludselig vand op af jorden på Bendsvej. Det gik lidt inden vi fandt ud af at det var
en gammel stikledning der ikke var blevet afbrudt. Så fortidens synder koster her mange år efter.
Også på Bendsvej har vi afbrudt et stik ved en ejendom der skulle rives ned.
Sidst i sep. blev der tilsluttet en ny forbruger på Bondhøjvej.
Eftersyn på vandværket: Silhorko mener vi snart skal have udskiftet filtergruset i vores filter. Vi
afventer lidt indtil vi ved lidt mere om Ørsted Vandværks fremtid.
Vi forsætter med uændrede priser her i 2022.
Ved årets udgang var der 859 forbrugere, som havde brugt 111.464 m3. Det er 11300m3 mindre
end året før. Der er pumpet 113.236m3 ud så det giver en spild på ca.1,5 %. Tak til bestyrelse,
kollegaer og revisor for samarbejdet i det forløbende år, som ikke var helt som det plejer.

