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Generalforsamling afholdt på Osted Kro 
 den 24. februar 2009 kl. 19.30  

  

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: 

2 bestyrelsesmedlemmer: 
Christian Berg (modtager genvalg) 

Niels Grann (modtager genvalg) 

 
1 Suppleant 
Torben Larsen (modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og suppleant. 

På valg er:  

Revisor - Lilian Jensen (modtager genvalg) 
Suppleant - Ib Sommer (modtager genvalg) 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt  

 

Foreningens formand Jan Olsen bød velkommen til en forsamling på i alt 24 deltagere, 
inklusive bestyrelsen samt 2 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag var Jens Erik Mogenstrup, som også blev valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet jævnfør vedtægterne, og 
dermed for beslutningsdygtig. Gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

 

2. Formandens beretning: 

I beretningen nævntes: 

• at antallet af forbrugere nu er på 669, inklusive tilvæksten på 7 forbrugere i 2008. 

• at der i året er etableret: ny hovedstophane udfor Alfarvejen 28, hovedledning til 
Hovedvejen 36 og stikledning til Hovedvejen 125A. 

• at der hen over sommeren 2008 blev udarbejdet en teknisk tilstandsrapport for vand-
værket. Rapportens hovedkonklusion er, at vandværket overordnet er i god stand, men 
at der i de kommende år skal forventes renovering af forskellige dele af vandværkets 
teknik.  

• at man i året har udskiftet yderligere 357 vandmålere. De resterende ca. 110 forventes 
udskiftet i løbet af 1. halvår 2009. 

• at der ved lækagesøgningen i perioden november 2007 til februar 2008 blev fundet 16 
lækager, og at der i årets løb har været yderligere 8 brud. 

Arbejdet med at søge vandspildet nedbragt vil blive fortsat.   
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• at - af de i alt udpumpede 109.557 m3 vand udgør 13.158 m3 vandspild eller i alt 12 %. 
(heri indgår vand der er brugt til brandslukning)  

• at bestyrelsen har besluttet fremover at købe ”naturstrøm”. (fra 1. april 2009) 

• at – af de i alt 6 foretagne vandanalyser, viser alle at kvalitetskravene er opfyldt, og 
herunder at analyserne kan ses på vandværkets hjemmeside. 

• at fortsat fald i vandspild har resulteret i, at indvindingstilladelsen fra 1. januar 2009 er 
nedsat med 25.000 m3 til 125.000 m3. 

• at kommunen i 2008 ikke har udført tilsyn på vandværket. 

• at bestyrelsen på møde den 22. april 2008 har besluttet, at der ved brud på jordledning 
af jern, fremover vil blive givet påbud om udskiftning af hele jordledningen fra stophane 
til og med indføring i hus. 

• at der i året har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

• at 355 (53 %) måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 232 (35 %) 
via aflæsningskort og 82 forbrugere (12 %) har ikke indsendt aflæsning, og er derfor 
foretaget ved vandværkets foranstaltning. (takst 200 kr.)  

• at det faste bidrag for 2009 er forhøjet til 575 kr.  

• at der for året 2009 er planlagt større ledningsrenoveringer: - på Hovedvejen  

i forbindelse med Vejdirektoratets renovering, og på Byvejen i forbindelse med at Dong 
ændrer strømforsyningen fra luftbårne ledninger til jordkabler.  

• at der forventes en tilgang på mellem 0 og 37 forbrugere som følge af Margrethesminde 
udstykningen (Baunemosen 1- 18) samt opførelse af 24 ældreboliger hvor Osted Pleje- 
& aktivitetscenter tidligere var beliggende. 

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Regnskab 
Kassereren Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, hvoraf følgende 
fremhæves: 

Resultatopgørelse: 
� Indtægter kr. 665.083 

� Udgifter kr. 602.197 

� Afskrivninger kr. 201.017 

� Driftsresultat kr. -138.131 

� Renteindtægter kr. 46.524 

� Årsresultat kr. -91.607 

 

Balance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Anlægsaktiver kr. 4.773.184 

� Omsætningsaktiver kr. 182.708 

� Aktiver i alt kr. 4.955.892 

� Egenkapital Kr. 4.831.889 

� Gæld Kr. 124.003 

� Balance i alt kr. 4.955.892 
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Under dette punkt blev der spurgt til, med hvilke procenter afskrivning er foretaget. 

Hertil blev der henvist til regnskabets side 8, hvor forløbet beskrives.  

 

4. Budget for 2009 
(Beløb i tusinde kr.) 

� Indtægter kr. 880 

� Udgifter kr. 525 

� Afskrivninger kr. 260 

� Driftsresultat kr.   95 

� Renteindtægter kr. 35 

� Årsresultat kr.  130 

Kassereren bemærkede at der ikke er budgetteret med udgift til grøn afgift for 2009, idet 
vandspildet forventes at være under de afgiftsfrie 10 %. 

Debat:  

Carlo Christensen bemærkede, at stigningen i den faste afgift vil udgøre en merindtægt på 
ca. 184 tusinde kr.  

Børge Hansen gjorde i den forbindelse opmærksom på, en overbudgettering på ca. 

43 tusinde kr. ved salg af vand. 

Kassereren forklarede differencen med, at der i flere tilfælde er der opsat én måler i 
forbindelse med flere lejligheder/boliger, eksempelvis Andelsboligerne i Toftekæret (24 
boliger) samt rækkehusene på Alfarvejen (20 boliger) m.fl.    

Der blev i den forbindelse opfordret til en yderligere stigning af den faste afgift. Bestyrelse 
fastholdt dog det budgetterede beløb, hvilket blev accepteret.  

 

5. Valgt til bestyrelsen 
Til bestyrelsen: 
Niels Grann genvalgt u/modkandidat 

Christian Berg genvalgt u/modkandidat 

Suppleant: 
Torben Larsen genvalgt u/modkandidat 

Bestyrelsen består herefter af: Jan Olsen, Niels Grann, Christian Berg, Bjarne Bagge og 
Michael Bruun. 

 

6. Valg af revisor og suppleant 
Revisor: Lilian Jensen genvalgt u/modkandidat 

Suppleant: Ib Sommer genvalgt u/modkandidat 

 

7. Behandling af indkomne forslag 
Der foreligger ingen indkomne forslag. 

 

8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  
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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 repræsen-
tanterne fra Kirkebjerg Vandværk. 

Endvidere en tak til Keld Nielsen og til Svend Aage Larsen, for den gode måde hvorpå 
vandværket og dets område passes. 

 

 

 Jens Erik Mogenstrup Frimodt Søndergaard 

 Dirigent Referent 


