
Osted Vandværk I/S 

Generalforsamling den 24. februar 2004 på Osted Kro 
 
32 medlemmer var mødt frem, som blev budt velkommen af formand Jan Olsen. 
 
1. Valg af dirigent 
Jens Erik Mogenstrup blev valgt til dirigent. Indkaldelsen til generalforsamlingen var 
annonceret i de lokale aviser 9. februar. Generalforsamlingen var således lovlig indvarslet 
og dermed beslutningsdygtig. 
 
2. Beretning for året 2003 
Formanden orienterede om den ny bekendtgørelse om vandkvalitet og om resultatet af 
udtagne vandprøver. Vandprøve af 8. december 2003 var tilfredsstillende. Prøver udtaget 
såvel på vandværket som råvandsboringerne den 7. januar 2004 var også tilfredsstillende. 
Det er imidlertid meget dyre prøver, og udgifterne lægges ud til forbrugerne. 
Vandforbruger i 2003 lå på 153.647 m3, svarende til en stigning på godt 18.000 m3. Der 
har været enkelte ledningsbrud som søges udbedret så hurtigt som muligt, men vandspild 
kan ikke helt undgås. Et stigende vandforbrug i nattetimerne skyldes tilkommet af en 
grisefarm. 
Formanden nævnte at der kommer et nyt regulativ for private vandværker. Samarbejdet 
med kommunen var status quo i forhold til året før, men der var et godt samarbejde 
Kirkebjerg. 
 
3. Regnskab 2003 
Regnskabet var omdelt til mødedeltagerne og hovedposterne blev gennemgået af 
kassereren. Driftsresultatet udviser et underskud på 128.935 kr. Aktiverne udgør pr. 31. 
december 2003 små 5 mio. kr. 
Regnskabet blev godkendt efter at Kurt Rasmussen på forespørgsel havde fået forklaring 
på den store difference i grønne afgifter for år 2003 i forhold til året før. 
 
4. Budget 2004 
Budgettet for 2004, der balancere med et overskud på 29.000 kr. blev godkendt. 
 
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
De 3 bestyrelsesmedlemmer Jan Olsen, Hans E. Dons og Carlo Christensen blev alle 
genvalgt. 
Torben Larsen, Agertoften, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
6. Valg af revisor og suppleant 
Niels Lorentzen blev genvalgt og Frimodt Søndergaard, Agertoften, blev nyvalgt som 
revisor. 
Kurt Rasmussen Agertoften, blev valgt som suppleant for revisorerne. 
 
7. Indkomne forslag 
Ingen forslag til behandling. 
 
8. Eventuelt 
Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at se efter vandforbruget og om måleren 
bevæger sig når alle haner er lukket. Årsagen kan være utætte installationer. På 
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forespørgsel fra Kurt Rasmussen forklarede formanden om brug af magnetbehandling på 
vandværkets ledningsnet. Magnetbehandlingen kan hindre kalkafsætning i ledningerne. 
Spørgsmål om stophaner i fortovet i Lysholmparken blev diskuteret. Der var opfordring til 
at man kontaktede grundejerforeningen, så spørgsmålet blev taget op med kommunen 
ved renovering af fortovene. Stophaner bliver i dag markeret med blå farve. 
 
 Jens Erik Mogenstrup Finn Larsen 
 Dirigent Referent 

 


