
Osted Vandværk I/S S 4000 Roskilde S Giro 6 53 87 54 

Generalforsamling den 25. februar 2003 på Osted Kro 
 
33 medlemmer var mødt frem. 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden Jan Olsen bød velkommen, og Jens Erik Mogenstrup blev valgt som 
dirigent. 
 
2. Beretning for året 2002 
Formanden omtalte det udvidede kontrolsystem og oplyste at medlemmer i 2004 ville 
kunne få udleveret vandanalyserapport. Vandværkets elektronik var blevet opdateret. 
Formanden efterlyste samarbejde mellem de lokale vandværker, men glædede sig over 
det gode samarbejde der er med Kirkebjerg Vandværk. Forbruget i 2002 var 135.389 m3. 
20 nye forbrugere er tilsluttet i 2002. Beretningen blev godkendt med alle stemmer. 
 
3. Regnskab 2002 
Kasserer Hans Erik Dons gennemgik regnskabet som blev godkendt. 
Hans Højer Flintebjerg fik bekræftet at prisen på vand er forhøjet med 25 øre pr. m3 og at 
der er regnet hermed i budgettet. 
Torben Larsen, Agertoften anbefalede at bruge netbank for at spare gebyr til banken. Det 
blev oplyst at grøn afgift udgør 5 kr. pr. m3 for det vandspild der forventes på lednings-
nettet. 
 
4. Budget 2003 
Kasserer Hans Erik Dons gennemgik budget som blev godkendt. 
 
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
Hans Pedersen og Willy Hansen ønskede ikke genvalg. Svend Larsen, Lysholmparken 
og Christian Berg, Nørretoften blev nyvalgt. 
Torben Larsen, Agertoften, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
6. Valg af revisor og suppleant 
Glen Søgaard, Lysholmparken blev genvalgt som revisor. 
Niels B. Lorentzen, Lykkesholmsvej blev valgt som suppleant. 
 
7. Indkomne forslag 
Ingen forslag til behandling. 
 
8. Eventuelt 
Niels Lorentzen fik oplyst, at der findes gode kort over ledningsnettet. Han foreslog at 
entreprenører der forårsager ledningsbrud må erstatte disse. Formanden fandt det 
vanskeligt at et krav om erstatning skal fremgå af godkendt takstblad. Formanden takkede 
Hans Pedersen for 19 år i bestyrelsen og Willy Hansen for 20 år. Endelige blev der rettet 
en tak til de samarbejdende håndværkere. 
 
Mødet sluttede kl. 20.10. 
 
 Jens Erik Mogenstrup Glen Søgaard 
 Dirigent Referent 


