
 

 

Ny hjemmeside 

Osted Vandværk fik den 3. november 2009 ny hjem-
meside. Både adressen og layoutet er ændret. Frem-
over kan Osted Vandværk findes på adressen: 

www.osted-vandvaerk.dk  

Layoutet på den nye hjemmeside har naturligvis 
vand som tema, og den blå farve er gennemgående. 

Informationerne er blevet mere opdelte, så det er 
blevet nemmere at finde relevant information. 

Den ”gamle” hjemmeside skulle have fungeret, for at 
henvise til den nye, et stykke tid ind i 2010, men 
blev desværre lukket den 28. december 2009, da 
leverandøren ikke havde betalt det årlige gebyr for 
hjemmesidenavnet (domænet). 

Bestyrelsen beklager eventuelt besvær med at finde 
den nye hjemmeside. 

40 år som formand for Osted Vandværk 

Jan Olsen har tirsdag den 16. februar 
2010 40 års jubilæum som formand 
for Osted Vandværk. 

Jan blev den 16. februar 1970 valgt 
ind i bestyrelsen, og blev ved konsti-
tueringen valgt som formand. 

Jan har således deltaget i de mange 
ændringer i vandværks drift, både 
lovgivningsmæssige og teknologire-

laterede, som er sket gennem åre-
ne. 

Vandværket er gået fra i 60’erne at 
have ca. 200 forbrugere til i dag at 
have godt 700 forbrugere. 

Efter generalforsamlingen på 
Osted Kro tirsdag den 23. febru-
ar 2010 vil der kl. 21.00 være 
reception for Jan. 

Henvendelse til Osted Vandværk 

Osted Vandværk løser fra den 25. januar 
2010 selv opgaven med forbrugeradministra-
tion. Aktiv Revision v/Britta Thomsen skal 
derfor ikke længere kontaktes ved henvendel-
se vedr. aflæsning/opkrævning og ejerskifte. 
Da Osted Vandværk ikke har fast kontortid, 
modtages henvendelse gerne på email. 

Der kan også ringes, 
og indtales besked på 
telefonsvarer eller 
sendes brev. 
Henvendelse besvares 
som hovedregel inden-
for 1 til 2 dage. 

Generalforsamling 

Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30 holder 
Osted Vandværk generalforsamling på Osted 
Kro. Årsregnskabet vil være at finde på vand-

værkets hjemmeside fra den 10. februar 2010, 
og kan også afhentes i postkassen på Vandvær-
kets adresse på Byvejen 22 B. 
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