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Generalforsamling 2011 afholdt på Osted Kro 

Tirsdag den 28. februar 2012 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: 

Michael Bruun (modtager genvalg) 

Bjarne Bagge (modtager genvalg) 

Nicolai Frederiksen (modtager genvalg) 

1 Suppleant 

Torben Larsen (modtager genvalg) 

6. Valg af revisor og suppleant 

På valg er:  

  1 Revisor 

 Hans Olsen (modtager genvalg) 

 Suppleant  

    Kirsten Juul (modtager genvalg) 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt  

 

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 22 deltagere, inklusiv 
bestyrelsen samt 2 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

Heraf var 18 stemmeberettigede (Kun 1 stemmeberettiget pr. kunde). 

 

1. Valg af dirigent 

Til dirigent blev Jens-Erik Mogenstrup foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre 
forslag og Jens-Erik Mogenstrup blev valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, 
jævnfør vedtægternes § 11, og dermed beslutningsdygtig. 

Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning. 

 

2. Formandens beretning 

I beretningen nævntes: 

 at antallet af kunder er 712, med 719 målere fordelt på 760 boliger. 

 at der i årets løb har været 3 anlægsarbejder: 

 færdigrenovering af hoved på Byvejen. 

 færdigrenovering af hovedledning på Hovedvejen. 

 færdigrenovering af teknik på Vandværket. 

 at der pga. af uoverensstemmelse mellem Osted Vandværk og en leverandør, er et 
punkt i beretningen om udførelse og fakturering af ikke aftalte arbejder er udgået, 
indtil parternes advokater er nået til enighed. 

 at der har været 1 års gennemgang af renoveringen af Stentoften. 
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 at der i årets løb har været 8 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til. 

 at – af de i alt 91.790 m3 udpumpet vand udgør vandspillet 4.483 m3 eller 4,9 %. 
(i beregnet spild indgår vand der er brugt til brandslukning)  

 at – af i alt 6 obligatoriske foretagne vandanalyser, viste en enkelt vandprøve i 
ledningsnettet en overskridelse af kimtal ved 22 grader. Ny prøve taget ca. 14 dage 
senere, lå langt under grænseværdien. 

 at bestyrelse og vandværkspasser har deltaget i 5 kurser/arrangementer. 

 at det fortsatte fald i vandspildet har resulteret i, at indvindingstilladelse af vand fra 
den 1. januar 2012 er nedsat med 5.000 m3 til nu 100.000 m3.vand. 

 at der i 2011 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

 at 448 (62,30 %) måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 201 
(27,96 %) via aflæsningskort og 70 forbrugere (9,74 %) har ikke indsendt aflæsning, 
der af samme grund er foretaget af bestyrelsen. 

 at det faste bidrag for 2012 er forhøjet med 40 kr. til 1.000 kr. pr. år, og at prisen for 1 
m3 vand er uændret 5,00 kr. Staten har hævet den grønne afgift med 0,90 kr. til 5,90 
kr. Beløbene er ekskl. moms. 

 at regnskabet fremover også revideres af en registreret revisor. HR REVISION er 
valgt til dette. HR REVISION udfører revision for flere små og store vandværker. 

 

Slutteligt blev der udtalt en tak for et godt samarbejde i året til Kirkebjerg Vandværk, til 
samarbejdspartnere og til vandværkets personale. 

 

En særlig tak blev givet til Keld Nielsen for altid beredvillig hjælp, samt for den gode 
måde værket er passet på. Keld har efter 19 år som vandværkspasser, valgt at fratræde 
stillingen. Keld ønskes held og lykke fremover. 

 

Under debat:  

Carsten Rasmussen: Redegjorde for sin oplevelse af forløbet vedrørende Osted Vand-
værks behandling af sagen vedrørende udførelse og fakturering af ikke aftalte arbejder. 
Carsten spurgte formanden, om han ville kommentere på forløbet. 

Formanden oplyste, at han med baggrund i, at der er varslet en sag herom mod vand-
værkets bestyrelse, har vandværkets advokat anbefalet, at bestyrelsen ikke udtaler sig 
yderligere i sagen. 

 

Richard Juul: Hvad sker der, hvis man indvinder mere vand, end indvindingstilladelsen 
giver lov til. 

Kassereren oplyste, at Lejre Kommune så vil bede vandværket redegøre for den øgede 
indvinding. Da årsagen sandsynligvis vil være øget vandspild, som vandværket 
forhåbentligt har fundet, vil Lejre Kommune stille sig tilfreds med dette. Der forventes et 
salg på 85.000 m3 i 2012, og med et forvente vandspild på maksimalt 2011-niveau, vil 
der være ca. 10.000 m3 i reserve, hvorfor bestyrelsen ikke anser det for sandsynligt, at 
man kommer til at overskride indvindingstilladelsen. 

 

Richard Juul: Hvad indeholder en beredskabsplan. 

Kassereren oplyste, at den beskriver hvorledes et antal forskellige hændelser skal 
håndteres, f.eks. overskridelse af maks. værdierne i vandanalyserne, ledningsbrud, 
hærværk m.fl. 

 

Hans Olsen: Var forundret om forløbet og bestyrelsens åbenhed. Synes det er gået 
langt over stregen, at hænge en leverandør ud i årsrapporten. Det bør stå som en 
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fodnote, såfremt man har en kontrovers med en leverandør. Man bør ikke hænge en 
leverandør ud i offentligheden på den måde. Det er ikke orden, og slet ikke i en så lille 
by. Der var flere der tilsluttede sig Hans udmelding. 

 

Generalforsamlingen udtrykte kritik af bestyrelsens behandling af punktet vedrørende 
uoverensstemmelse mellem Osted Vandværk og en leverandør. Beretningen blev 
herefter godkendt. 

 

3. Regnskab 

Kasserer Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, heraf nævnes: 

Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.) 

 Indtægter kr. 1.233 

 Driftsudgifter kr. 424 

 Administrationsudgifter kr. 224 

 Resultat før afskrivninger kr.  585 

 Afskrivninger kr. 458 

 Resultat før finansielle poster kr. 127 

 Finansielle poster kr. -67 

 Årets resultat kr. 60 

 

Balance (Beløb i 1.000 kr.) 

 Anlægsaktiver kr. 10.326 

 Omsætningsaktiver kr. 58 

 Aktiver i alt kr. 10.384 

   
 Egenkapital kr. 5.870 

 Langfristet gæld kr. 3.888 

 Kortfristet gæld kr. 626 

 Balance i alt kr. 10.384 

 

Under debat:  

Richard Juul: Hvorfor er udgiften til forbrugeradministration/regnskab/revision steget fra 
19.000 kr. i 2010 og til 44.000 i 2011.  

Kassereren oplyste, at han ikke havde regnskab 2010 i frisk erindring, og det blev aftalt 
at det fremgår af referatet. Årsagen er, at der i 2011 for første gang var udgift til revision 
af regnskab, (8.000 kr.), at der var revisorhjælp til afslutning af regnskabsår 2010 og 
opstart af 2011 (4.500 kr.), at lønnen for udførelse af forbrugeradministration og 
regnskab i et enkelt kvartal var fejlkonteret på anden konto (7.554 kr.). 

 

Richard Juul: Hvorledes skal saldoen på 5.000.000 kr. forstås i oversigten over rente-
udgifter.  

Kassereren oplyste, at saldoen er ultimo det enkelte år, og at der i 2010 ikke er sket 
afdrag på lånet, da lånet blev udbetalt august 2010, og det første afdrag skete i 2011. 
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Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Budget for 2012 (Beløb i 1.000 kr.) 

 Indtægter kr. 1.240 

 Driftsudgifter kr. 370 

 Administrationsudgifter kr. 225 

 Resultat før afskrivninger kr. 645 

 Afskrivninger kr. 455 

 Driftsresultat kr. 1.190 

 Renteindtægter kr. -85 

 Årets resultat kr. 105 

 

Under debat:  

Richard Juul: Forslår at forbruget skønnes for dem der ikke har mulighed for at foretage 
aflæsning, og at skønnet f.eks. sættes 25 % højere end skønnet. Har selv oplevet, at 
rejse på ferie inden aflæsningskort kom. Venlige naboer foretog aflæsning, således han 
undgik gebyr. 

 

Jan Olsen: Der opfordres til, at aflæsningen fastholdes da ledningsbrud efter måler 
risikere at løbe i flere år før de bliver opdaget. 

 

Erik Hansen, Kirkebjerg Vandværk: Kirkebjerg Vandværk oplever kun, at det giver 
problemer, hvis man skønner forbruget. 

 

Jens-Erik Mogenstrup: Er det de samme forbruger der ikke aflæser. 

Kassereren oplyste, at der er gengangere, men at der også hvert år er nye. 

 

Formanden: Hvis der skønnes risikere man, at opgørelsen af vandspild bliver ukorrekt. 
Der en del forbrugere der ikke læser af – ca. 10 %. 

 

Finn Nielsen: Der er mange, der kun kigger på måleren 1 gang om året, og hvis der 
skønnes flere år i træk, risikere man at vandspild opdages sent. 

 

Richard Juul: Der vil næste år blive fremsat forslag om, at praksis for håndtering af 
manglende aflæsninger ændres. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Poul Jørgensen forslog, at generalforsamlingen blev suspenderet i 10 minutter. 

 

Generalforsamlingen blev suspenderet i 10 minutter. 
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5. Valg til bestyrelse suppleant og revisor 

Hans Olsen: Vedrørende tidligere snak, indstillede han til generalforsamlingen, at 
nuværende formand ikke genvælges. Hans Olsen forslår Poul Jørgensen som 
bestyrelseskandidat. Poul Jørgensen modtog opfordringen og stillede op. 

 

Carsten Rasmussen meldte også sit kandidatur til bestyrelsen. 

 

2 stemmetællere blev valgt: Kirsten Juul og Oda Sinding. 

 

Navne på de opstillede kandidater blev oplyst, samt at der kan stemmes på op til 3 
kandidater. 

 

16 gyldige og 2 ugyldige (Der blev stemt på ikke opstillede kandidater). 

 

Bjarne Bagge 12 Blev valgt. 

Nicolai Frederiksen 11 Blev valgt. 

Michael Bruun   9 Blev valgt. 

Carsten Rasmussen 8 

Poul Jørgensen 7 

 

Til bestyrelsen: 

Michael Bruun, Bjarne Bagge og Nicolai Frederiksen blev genvalgt. 

 

Suppleant: 

Torben Larsen blev genvalgt uden modkandidat 

 

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

6. Valg af revisor og suppleant 

Som revisor blev Hans Olsen genvalgt uden modkandidat. 

Som revisorsuppleant blev Kirsten Juul genvalgt uden modkandidat. 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Der foreligger ingen indkomne forslag. 

 

8. Eventuelt 

Carsten Rasmussen forslog, at indkaldelsen kommer før fristen for aflevering af forslag. 

 

Jan Olsen frarådede at ændre vedtægterne, da det ville medføre udgifter til udsendelse 
af nye vedtægter til samtlige forbrugere. 

 

Richard Juul henstillede til, at bestyrelsen vurdere, om vedtægterne stadig er tids-
svarende. 

 

Carsten Rasmussen og Leif Holm forslår, at der på aflæsningskort der omdeles i 
december påføres, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. 
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Leif Holm roste, at bestyrelsen havde nedbragt vandspildet. 

 

Ricard Juul spurgte til, hvornår man kunne forvente at der blev installeret fjernaflæste 
målere. 

Formand og Kasserer oplyste, at i forbindelse med beslutningen om at udskifte vand-
målere for ca. 4 år siden, blev der regnet på udgiften. Merudgiften til fjernaflæste 
målere, var den gang ca. 600 - 700 kr. stykket, i alt en merudgift på ca. 500.000 kr., 
hvilket ikke var rentabelt. Når målerne skal skiftes igen, sandsynligvis om 6 – 12 år, 
forventes det at fjernaflæste målere at kommet så langt ned i pris, at de vil blive valgt. 

 

Storm Hansen spurgte til, om spildevandsafledningen var lige så høj for andre vand-
værker. 

Kassereren oplyste, at det er Lejre Forsyning der opkræver spildevandsafledning. 
Taksten er den samme for alle vandværker i Lejre Kommune. Bestyrelsen er ikke 
bekendt med, hvad taksten er i andre kommuner. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden, og gav herefter 
ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

 

Formanden takkede for fremmødet og meddelte servering af smørrebrød, samt øl og 
snaps. 

 

 

 
 ________________________ 

 Jens Erik Mogenstrup 
 Dirigent 

 


