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Formand: 
Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 23 22 17 21 

Kasserer: 
Niels Grann, Stentoften 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 51 330 470 
Spørgsmål vedr. brud, planlagte/igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann. 

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 40 81 72 96 

Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 25 25 13 47 
Spørgsmål vedr. brud kan også rettes til Nicolai Fredriksen. 

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 20 60 74 39 

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk. 
 

Bestyrelsen 

Spild Grønt spild Vandstatistik 
År Udp.Netto Solgt m3 % m3 % 

2015 92.407 91.698 709 0,8% 0 0,0% 

2014 92.044 89.505 2.539 2,8% 0 0,0% 

2013 93.025 89.291 3.734 4,0% 0 0,0% 

2012 92.432 88.017 4.415 4,8% 0 0,0% 

2011 91.790 87.307 4.483 4,9% 0 0,0% 

HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne 
mellemværende vedrørende udgiften til vand, fx. over ejendommens refusionsopgø-
relse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes 
jf. ovenstående. Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punk-
tet Ejerskifte. 

Osted Vandværk kan kontaktes på e-mail: post@osted-vandvaerk.dk, på 
telefon: 51 330 470 eller på adressen: Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre. 

Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at lægge be-
sked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev. 

Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage. 

Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne 
en driftsstabsforsikring. 

Af vandværkets regulativ § 6.3 fremgår det, at enhver forbruger må, uden at have 
krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som føl-
ge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder 
vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeu-
re, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrel-
se, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uan-
set om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdriven-
des, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avance-
tab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket 
har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. 

Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende 
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Osted Vandværk 
Byvejen 22 B 
Osted 
4320 Lejre 

Den 22. marts er FN’s inter-
nationale vanddag. 

Brancheforeningen Danske 
Vandværker benytter lejlighe-
den til, at 
sætte fokus 
på beskyttel-
se af grund-
vandet, ved 
at lancere en 
landsdækken-
de kampagne 
”Sprøjtefri 
Have”, såle-
des vi fortsat 
kan bevare 
det rene dan-
ske grundvand. 

Derfor får I vedlagt dette ny-

hedsbrev en pixibog, der for-
tæller hvorledes man kan slip-
pe for ukrudt i haven, uden 
brug af sprøjtemidler. 

I får også 6 klister-
mærker, til at sætte 
på postkasse m.fl., 
for at vise og minde 
om, at man ikke be-
høver at sprøjte for 
at holde ukrudtet 
væk. 

Vi håber, I bakker 
op om sprøjtefri ha-
ver, således kom-
mende generationer 
også har rent drik-

kevand. Se mere på 
www.osted-vandvaerk.dk 

Den 1. marts 2016, blev 28% af de ind-
betalinger der betales via girokort betalt 
for sent. Herudover betaler flere et stør-
re eller mindre beløb end opkrævet. 

Alt sammen noget der øger administra-
tionen væsentligt, da Osted Vandværk 

skal reagere på eller forholde sig til disse 
afvigelser. Osted Vandværk opfordre der-
for alle, der endnu ikke er tilmeldt Beta-
lingsservice til at blive dette. 

Ved tilmelding til BS, opnås også automa-
tisk tilbagebetaling, ved for meget betalt. 
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I dette nummer: 

22. marts er det FN’s internationale vanddag 

Marts 2016 Årgang 12, Nummer 14 

Kontrollukning af hovedstophaner 

I perioden den 4. april til 8. 
april 2016 kontrol-
lukkes alle ca. 110 
hovedstophaner i led-
ningsnettet. Udover 
at kontrollere at de 
virker, forebygges det 
samtidig at de ruster 
fast. 

Lukningen af den enkelte 
stophane forventes 
maksimalt at tage 5-
10 minutter, og vil ske 
i tidsrummet 16.00 - 
21.00, og vil kunne 
medføre kortvarige af-
brydelser af vandfor-
syningen. 

Betaling via Betalingsservice 
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Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 
var der generalforsamling i Osted Hallen. 

Forkortet referat (kan ses i fuld længde 
på vandværkets hjemmeside): 

1. Valg af dirigent. 
Jens-Erik Mogenstrup blev valgt. 
Dirigenten konstaterede generalfor-
samlingen lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

2. Beretning om det forløbne år. 
I beretningen nævntes: 

 at antallet af forbrugere udgør 787. 

 at der i årets løb ved vandværket, 
blev opsat lagercontainer, nød-
strømsgenerator og bygget halvtag 
over begge dele. 

 at der i årets løb har været 4 led-
ningsbrud som bestyrelsen har 
kendskab til. 

 at der er solgt 91.698 m3. En lille 
stigning i forhold til 2014, som følge 
af, at forbrugerne i Allerslev Huse 
har været forbrugere hele året. 

 at vandspildet er faldet fra 2,8 % i 
2014 til 0,8 % i 2015. 

 at der er taget 8 vandanalyser, for-
delt med 2 analyser på vandværket 
og 6 analyser i ledningsnettet. 

 at bestyrelsen har deltaget i 8 kur-
ser/arrangementer. 

 at det faste bidrag for 2016 er uæn-
dret 1.500 kr. pr. år, og at prisen 
for 1 m3 vand er uændret 5,00 kr. 
Den grønne afgift (inkl. drikke-
vandsbidrag) er nedsat med 28 øre 
til 6,25 kr. Beløbene er ekskl. 
moms. 

 at bestyrelsen til efteråret vil indkal-
de til en ekstraordinær generalfor-
samling, med henblik på fusion med 
Kirkebjerg Vandværk pr. 1. januar 
2017. 

3. Regnskab 2015. 
 Resultatopgørelse (i 1.000 kr.). 
 Indtægter kr. 1.763 
 Driftsudgifter kr. -320 
 Adm.udgifter kr. -243 
 Afskrivninger kr. -583 
 Driftsresultat kr. 617 
 Finansielle poster kr. 7 
 Årets resultat kr. 624 

 Balance (i 1.000 kr.). 
 Anlægsaktiver kr. 13.877 
 Omsæt.aktiver kr. 338 
 Aktiver i alt kr. 14.215 

 Egenkapital kr. 7.848 
 Langfrist gæld kr. 5.417 
 Kortfristet gæld kr. 950 
 Balance i alt kr. 14.215 

4. Budget 2016 (i 1.000 kr.). 
 Indtægter kr. 1.740 
 Driftsudgifter kr. -405 
 Adm.udgifter kr. -240 
 Afskrivninger kr. -630 
 Driftsresultat kr. 465 
 Finansielle poster kr. -55 
 Årets resultat kr. 410 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen forslog, at følgende afsnit 
i § 7 i vedtægten udgik: 
”Ved ordinær generalforsamling skal 
der ligeledes indkaldes ved direkte 
meddelelse til forbrugerne senest den 
15. december, hvor fristen for at afle-
vere forslag oplyses.” 
19 stemte for, 0 stemte imod, 2 und-
lod at stemme. 
I henhold til vedtægterne, var der ikke 
nok medlemmer tilstede, til at forsla-
get kunne endelig vedtages. Forslaget 
genfremsætte derfor på kommende 
generalforsamling. 

6. Valg af medlemmer og suppleant 
til bestyrelsen. 
Michael Bruun, Bjarne Bagge og Nico-
lai Frederiksen blev genvalgt. 
Som suppleant blev Torben Larsen 
genvalgt. 

7. Valg af revisor og suppleant. 
Hans Olsen blev genvalgt som revisor. 
Som suppleant blev Kurt Efraimsen 
genvalgt.  

8. Eventuelt. 
Baggrunden for at bestyrelsen til ef-
teråret indkalder til ekstraordinær ge-
neralforsamling, med henblik på en 
fusion pr. 1. januar 2017 blev gen-
nemgået. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlin-
gen og gav ordet til formanden for afslut-
tende bemærkninger. 
 

Generalforsamling 2015 den 23. februar 2016  
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Frisørbesøg 

Medarbejderen: Jeg går til frisør! 
Chefen: Vel ikke i arbejdstiden? 
Medarbejderen: Håret er da også vokset 
ud i arbejdstiden! 
Chefen: Jamen ikke det hele! 
Medarbejderen: Nej - men jeg skal hel-
ler ikke have det hele klippet af! 

Ørkentur 

Der var engang to sandkorn der var ude 
at gå tur i ørkenen. Så sagde den ene til 
den anden: 

- Pas på, jeg tror vi er omringede! 

Tid til lønforhøjelse 

Den ansatte: Chef, jeg må have lønforhø-
jelse. Tre andre store firmaer er ude efter 
mig. 

Direktøren: Ser man det. Hvem er det så? 

Den ansatte: TDC, Skat og Ribers…. 

Spåkonen 

Han var hos spåkonen, der sagde: De er 
en heldig mand. Ingen sygdom vil krydse 
Deres vej det næste år. 

Manden: Det er jo forfærdeligt- jeg er 
læge. 

Vandkvalitet 

Vandede vittigheder 

Udskiftning af vandmålere 

Udskiftning af vandmålere sker i løbet 
af sommeren 2016. 
Udskiftningen skulle oprindeligt være 
sket i 2015, men blev på grund af en 
forlænget beslutningsproces, udsat til 
sommeren 2016. 
Der er valgt leverandør, og det forven-
tes at udskiftningen påbegyndes ultimo 
maj og vil vare 3 - 4 måneder. 
Alle målerne udskiftes, og alle udgifter-
ne afholdes af Osted Vandværk. 

Rent vand ved afgang fra vandværket. 
Prøvedato: 3.2.2016. Analyserapport: AR-16-CA-00393646-01 

Undersøgelse Resultat Maks. Undersøgelse Resultat Maks. 

Farve Farveløs   Kimtal v. 22°C 4 50 

Klarhed Klar   Kimtal v. 37°C <1 5 

Lugt Ingen   Ammonium <0,005 0,050 

Smag Normal  Nitrit <0,001 0,010 

Temp. ved prøvetagning 9,2°  Nitrat 3,1 50 

pH 7,8 7,0-8,5 Chlorid 37 250 

Ledningsevne 78 >30 Fluorid 0,91 1,500 

Coliforme bakterie v. 37°C <1 i.m. Jern 0,025 0,100 

E. coli <1 i.m. Mangan <0,005 0,020 

   NVOC 2,2 4 

En vandanalyse på Bregnetvedvej havde en overskridelse på parameteren Kimtal ved 22 grader. 
Efter gennemskylning af hovedledningen, viste ny prøve ingen overskridelse.  

Herudover har alle vandprøver taget i 2015 opfyldt kvalitetskravene. 

Der etableres et trådløst netværk i hele 
forsyningsområdet, således vandmålerne 
kan læses af hver dag. 
Forbrugerne får mulighed for via telefon 
eller hjemmeside, at følge med i forbruget 
af vand. Det bliver også muligt, at få en 
alarm på sms eller e-mail, såfremt måle-
ren aldrig står stille, og der dermed er risi-
ko for, at der er vandspild på ejendom-
men. Inden udskiftning af vandmålerne, 
informeres der yderligere. 


