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Generalforsamling afholdt på Osted Kro 
Tirsdag den 23. februar 2010 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: 

3 bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Olsen (modtager ikke genvalg) 

Bjarne Bagge (modtager genvalg) 

Michael Bruun (modtager genvalg) 

1 Suppleant 
Torben Larsen (modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og suppleant 

På valg er:  

  1 Revisor 
 Frimodt Søndergaard (modtager ikke genvalg) 

Suppleant  

    Ib Sommer (modtager genvalg) 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt  

 

Formanden Jan Olsen bød velkommen til en forsamling på i alt 27 deltagere, inklusive 
bestyrelsen samt 2 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

1. Valg af dirigent 
Til dirigent blev Jens-Erik Mogenstrup foreslået af bestyrelsen, og blev valgt.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, 
jævnfør vedtægternes § 11, og dermed for beslutningsdygtig. Gav herefter ordet til 
formanden for aflæggelse af beretning. 

2. Formandens beretning 

I beretningen nævntes: 

• at antallet af kunder er 662, med 670 målere fordelt på 742 boliger, inklusiv tilvæksten 
på 1 kunde i 2009. 

• at der i året er sket tilslutning af Hovedvejen 124 C, udskiftning af 90 meter utæt 
hovedledning på strækningen Byvejen 53 – 59, lagt ny stikledning til Hovedvejen 102, 
lagt ny hovedledning på Osted Kirkestræde og påbegyndt tilslutning af ældreboliger på 
Langetoften. 

• at man i året har udskiftet yderligere 119 vandmålere. Der er nu i alt skiftet 625. 

• at der ved en lækagesøgning på ledningsnettet i starten af februar 2009 blev fundet 

6 lækager, og at der i årets løb har været yderligere 6 ledningsbrud. 

Der arbejdes fortsat på at reducere vandspildet.      

• at – af de i alt 105.233 m3 udpumpet vand udgør vandspillet 10.870 m3 eller 10,3 %.  

(i beregnet spild indgår vand der er brugt til brandslukning)  
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• at – af i alt 6 foretagne vandanalyser, viser alle at kvalitetskravene er opfyldt. 
Analyserne kan ses på vandværkets hjemmeside. 

• at bestyrelse og vandværkspasser har deltaget i 6 FVD-arrangementer. 

• at Osted Vandværk den 3. november 2009 fik ny hjemmeside. 

• at det fortsatte fald i vandspild har resulteret i, at indvindingstilladelse af vand  

fra den 1. januar 2010 er nedsat med 10.000 m3 til nu 115.000 m3.vand. 

• at der i 2009 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

• at 286 (43 %) måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 305 (45 %) 
via aflæsningskort og 79 forbrugere (12 %) har ikke indsendt aflæsning, hvilket derfor 

er foretaget ved vandværkets foranstaltning (takst 200 kr.) 

• at det faste bidrag for 2010 er forhøjet til 960 kr. pr. år, (en stigning på i alt 67 %), og at 
prisen for vandforbrug er forhøjet med 0,10 kr. til 4,60 kr/m³. Beløbene er ekskl. moms. 

• at der for året 2010 er planlagt større ledningsrenoveringer: - på Hovedvejen  

i forbindelse med Vejdirektoratets renovering og på Brotoften, en del af Byvejen, 
Fugletoften, Langetoften og Stentoften. 

• at det forventes at 24 ældreboliger tages i brug i løbet af 2. eller 3. kvartal 2010. 

• at Osted Vandværk fra den 25. januar 2010 selv løser opgaven med forbruger- 
administration. (vedrører aflæsning, opkrævning og ejerskifte).   

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Regnskab 
Kasserer Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab/budget, heraf nævnes: 

Resultatopgørelse 
� Indtægter kr. 892.361 

� Udgifter Kr. 699.725 

� Resultat før afskrivninger kr. 192.636 

� Afskrivninger kr. 231.546 

� Driftsresultat kr. - 38.910 

� Renteindtægter kr. 39.476 

� Årets resultat kr.  566 
 

Balance 

 

 

 

 

 

 

 

� Anlægsaktiver kr. 4.871.584 

� Omsætningsaktiver kr. 846.872 

� Aktiver i alt kr. 5.718.456 

� Egenkapital 
 

5.488.630 

� Gæld Kr. 229.826 

� Balance i alt Kr. 5.718.456 
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4. Budget for 2010 
(Beløb i tusinde kr.) 

� Indtægter kr. 1.175 

� Udgifter kr. 580 

� Afskrivninger kr. 330 

� Driftsresultat kr.  265 

� Renteindtægter kr. 20 

� Årsresultat kr.  285 
 

Af kassereren blev generalforsamlingen forelagt bestyrelsens tanker omkring en eventuel 
renovering af ledningsnettet i Byvejen. 

Dette påtænkes fremrykket i forbindelse med Kommunens renovering af fortovet på 
Byvejen, herved vil der kunne indgå besparelser ved fælles opgravninger.  

Generalforsamlingen blev i den forbindelse spurgt om eventuelle indvendinger derimod.  

Der fremkom ingen indvendinger.   

5. Valg til bestyrelse suppleant og revisor 
Til bestyrelsen: 
Bjarne Bagge genvalgt u/modkandidat 

Michael Bruun genvalgt u/modkandidat 

Nicolai Frederiksen nyvalgt 

Suppleant: 
Torben Larsen genvalgt u/modkandidat 

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

6. Valg af revisor og suppleant 
Revisor: Hans Olsen valgt u/modkandidat 

Suppleant: Ib Sommer genvalgt u/modkandidat 

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

8. Eventuelt 
Christian Berg udtrykte en tak til Niels Grann for en stor indsats i forbindelse med 
Vandværkets indsats for at undgå vandspild.  

Hans Olsen udtrykte sin tak til bestyrelse for det samarbejde der fremstod i forbindelse 
med den Kommunale forvaltning.  

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, 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 


