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Generalforsamling den 26. februar 2008 på Osted Kro 
  
Dagsorden ifølge vedtægterne således: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om det forløbne år 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det kommende år 
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

På valg er: 
 Bestyrelsen 
  Jan Olsen  (modtager genvalg) 
  Carlo Christensen (modtager ikke genvalg) 
  Bjarne Bagge (modtager genvalg) 
 Suppleant 
  Torben Larsen (modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og suppleant. 
På valg er:  
 Revisor 

  Frimodt Søndergaard (modtager genvalg) 
 Suppleant 
  Willy Hansen (modtager ikke genvalg) 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt  

 
Foreningens formand Jan Olsen bød velkommen til en forsamling på i alt 19 deltagere, 
inklusive bestyrelsen samt 2 repræsentanter fra Kirkebjerg vandværk. 
 
1. Valg af dirigent 
Jens Erik Mogenstrup blev foreslået og valgt. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet jævnfør vedtægterne, og 
dermed for beslutningsdygtig, og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 
 
2. Beretning om det forløbne år 
I beretningen nævntes: 
• at antallet af forbrugere udgør 662, hvor årets tilvækst er på 12 forbrugere og at 

væksten er sket på baggrund af nye boliger i Flintebjerg. 
• at hovedledningen på Kastholmvej er udskiftet til 75 mm., fra tidligere 40 mm. 
• at der er etableret ringforbindelse mellem Nørretoften og Baunehøj. 
• at 2 defekt hovedstophaner er udskiftet på Byvejen ved Baunehøj, samt etablering af 

yderligere 1 hovedstophane. 
• at er etableret en ny hovedledning til Fugletoften nr. 6 – 12, samt Byvejen nr. 27 og 

flytning af hovedledningen på Hovedvejen nr. 157. 
• at man i arbejdet med udskiftning af 600 vandmålere, har udskiftet 150 stk. i 2007, og 

at resten udskiftes i indeværende år. 
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• at stigning i vandspild i september og oktober gav anledning til at iværksætte en 
akustisk lækagesøgning, hvor der blev fundet i alt 16 lækager på henholdsvis hoved-, 
stik- og jordledninger og på stophaner. Lækagesøgningen fortsættes, for at få nedbragt 
vandspildet. 

• at - af de i alt udpumpede 121.153 m3 vand udgør 25.916 m3 vandspildet. Et vandspild 
på godt 21%. 

• at - af de 6 foretagne vandanalyser, viser alle, at kvalitetskravene er opfyldt. 
• at vandværkets 100 årsdag, den 23. juni blev markeret ved fremvisning af vandværket. 

Som ved vandværkets indvielse i 1907, blev der taget et gruppefoto af 22 fremmødte. 
• at fortsat fald i vandspild har resulteret i, at indvindingstilladelsen fra 1. januar 2008 er 

nedsat med 25.000 m3 til 150.000 m3. 
• at kommunen i 2007 ikke har udført et sædvanligt tilsyn på vandværket. 
• at der i året har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
• at 296 måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside. 269 via 

aflæsningskort, og 97 forbrugere har ikke indsendt aflæsning. 
• at Lejre Kommune har tilbudt at købe forbrugsaflæsning af vandværket, første gang for 

2007, til en pris af kr. 25,70 pr. måleraflæsning, hvilket man har tilsluttet sig. 
• at vandafgiften for 2008 er forhøjet med kr. 0,50 til i alt kr. 4,50 pr. m3. 
• at der ikke for året 2008 er planlagt større ledningsrenoveringer, men kun mindre 

renoveringer af ældre ledninger af jern, samt etablering af 3 sektionsbrønde. 
• at der forventes en tilgang af i alt 19 nye forbrugere. Heraf 18 i Margrethesminde 

udstykningen (Baunemosen 1- 18) samt 1 på Hovedvejen 36. 
Der var intet at bemærke hertil. 
 
3. Regnskab 
Kassereren Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, hvoraf følgende 
fremhæves: 
Resultatopgørelse: 
• Indtægter kr. 628.586 
• Udgifter kr. 691.483 
• Afskrivninger kr. 145.716 
• Driftsresultat kr. -208.613 
• Renteindtægter kr. 72.715 
• Årets resultat kr. -135.898 
 
Balance: 
• Anlægsaktiver kr. 4.785.328 
• Omsætningsaktiver kr. 537.592 
• Aktiver i alt kr. 5.322.920 

 
• Egenkapital kr. 4.871.282 
• Gæld kr. 451.638 
• Balance i alt kr. 5.322.920 
Der var intet at bemærke. 
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4. Budget for 2008 
Budget i 1.000 kr. 
• Indtægter kr. 678 
• Udgifter kr. 551 
• Afskrivninger kr. 200 
• Driftsresultat kr. -73 
• Renteindtægter kr. 85 
• Årsresultat kr. 12 
 
5. Valg til bestyrelsen 
Til bestyrelsen: 
 Jan Olsen – genvalg 
 Bjarne Bagge – genvalg 
 Michael Bruun – nyvalgt 
Suppleant: 
 Torben Larsen - genvalg 
 
6. Valg af revisor og suppleant 
Revisor: Frimodt Søndergaard – genvalg 
Suppleant: Ib Sommer - nyvalgt 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
Der foreligger ingen indkomne forslag. 
 
8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  
 
Sluttelig takkede ordstyreren for god ro og orden under generalforsamlingen, og gav 
herefter ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 
Formanden rettede en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, samt til 
repræsentanterne fra Kirkebjerg Vandværk. 
Endvidere en tak til Keld Nielsen og til Svend Aage Larsen, for den gode måde hvorpå 
vandværkets passes. 
 
 
 Jens Erik Mogenstrup Frimodt Søndergaard 
 Dirigent Referent 


