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Generalforsamling 2014 afholdt på Osted Kro 

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30  
  

Dagsorden ifølge vedtægterne således: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

På valg er: 

2 bestyrelsesmedlemmer: 

Rasmus Birch (modtager genvalg) 

Niels Grann (modtager genvalg) 

1 suppleant: 

Torben Larsen (modtager genvalg) 

7. Valg af revisor og suppleant 

På valg er:  

  1 revisor: 

 Jens-Erik Mogenstrup (modtager genvalg) 

 1 suppleant:  

    Kirsten Juul 

8. Eventuelt  

 

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 23 deltagere, inklusiv 
bestyrelsen samt 2 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

Heraf var 20 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 § 7, og dermed beslutningsdygtig. 

Ordet blev herefter givet til formanden for aflæggelse af beretning. 
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2. Bestyrelsens beretning 

I beretningen nævntes: 

 at antallet af kunder er 714, med 720 målere fordelt på 764 forbrugere. 

 at der har været 3 anlægsarbejder i årets løb. 

 at der i løbet af året, er etableret ny forsyningsledning til forbrugerne i Allerslev Huse. 

 at der i årets løb har været 11 ledningsbrud som bestyrelsen har kendskab til. 

 at der er solgt 89.505 m3. En lille stigning i forhold til 2013. Herudover er der solgt 
vand til Kirkebjerg Vandværk og Allerslev Huse Vandværk, samt brugt vand til 
renskylning af ledninger ifm. ny forsyningsledning til Allerslev Huse. 

 At vandspildt er faldet fra 4,0 % i 2013 til 2,8 % i 2014. 

 at de 6 obligatoriske foretagne vandanalyser, havde en enkelt en lille overskridelse. 
Omprøve viste ingen overskridelse. 

 at bestyrelsen har deltaget i 5 kurser/arrangementer. 

 at der i 2014 har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

 at 495 måleraflæsninger er indberettet via vandværkets hjemmeside, 156 via 
aflæsningskort og 69 forbrugere havde ikke indsendt aflæsning, der af samme grund 
er foretaget af bestyrelsen. 

 at det faste bidrag for 2014 er uændret 1.500 kr. pr. år, og at prisen for 1 m3 vand er 
uændret 5,00 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er hævet med 0,40 kr. til 
6,53 kr. Beløbene er ekskl. moms. 

 at Osted Vandværk nu opfylder bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene 
vandforsyningsanlæg. 

 at ultralydskalkknuserne blev sat i drift den 11. maj 2014. 

 at Osted Vandværk og Allerslev Huse Vandværk fusionerede pr. 1. januar 2015. 

 

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

 

Spørgsmål: Aflæsning af vandmålere. Foregår det centralt nu? Skal det ikke 
indberettes mere? 

Svar: Indtil videre, skal forbrugerne selv læse målerne af. Dog skal alle vandmålerne 
skiftes i løbet af 2015. Vælges der en fjernaflæst måler, så vil vandværket foretage 
aflæsning. Valg af fjernaflæst måler, vil blive debatteret under et senere punkt. 

 

Flemming Hansen: Ultralydskalkknusere bruger vel også strøm. Det øgede 
strømforbrug – kan det relateres til det? 

Svar: Der er opsat 2 ultralydskalkknusere som begge bruger strøm. Leverandøren har 
oplyst, at de bruger for ca. 50 kr. om året pr. styk. Det er en mængde, der ikke fylder i 
det samlede forbrug. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 



 Osted Vandværk A.m.b.a. 

 

Generalforsamling den 24. februar 2015  side 3 af 6 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kasserer Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, heraf nævnes: 

Resultatopgørelse (Beløb i 1.000 kr.) 

 Indtægter kr. 1.603 

 Driftsudgifter kr. 381 

 Administrationsudgifter kr. 238 

 Resultat før afskrivninger kr.  1.052 

 Afskrivninger kr. 560 

 Resultat før finansielle poster kr. 492 

 Finansielle poster kr. -7 

 Årets resultat kr. 485 

 

Balance (Beløb i 1.000 kr.) 

 Anlægsaktiver kr. 13.490 

 Omsætningsaktiver kr. 1.037 

 Aktiver i alt kr. 14.527 

   
 Egenkapital kr. 7.224 

 Langfristet gæld kr. 6.401 

 Kortfristet gæld kr. 902 

 Balance i alt kr. 14.527 

 

Under debat:  

Hans Olsen: I budgettet er der budgettet med en renteudgift på 110.000 kr. Er det 
renteudgiften, hvis rentesatsen er 1,50 %. 

Svar: Ja. 

 

Henning Hansen: Over hvor lang tid, skal den langfristede gæld afvikles. 

Svar: Vi har flere lån. Anlægslån nr. 1 mangler 5 afdrag på 556.000 kr. Anlægslån nr. 2 
mangler 13 afdrag på 285.714 kr.  

 

Henning Hansen: Hvornår renoveres ledningsnettet i Lysholmparken? Så skal vi til at 
låne penge igen. Er det om 5 eller 10 år. 

Svar: Det er der ikke lagt en plan for. Pt. er der kun et brud ca. hvert tredje år. Det vil 
blive skiftet når brudstatistikken og udgiften til at udbedre lækager taler for det. Der er 
pt. ikke planer for at udskifte ledningsnettet i Lysholmparken. Vi håber vi kan vente 10 – 
15 år. 

Vi håber, at vi kan nå at spare penge op til den næste renovering, således der ikke skal 
lånes igen. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
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4. Budget for det kommende år (Beløb i 1.000 kr.) 

Driftsbudget: 

 Indtægter kr. 1.641 

 Driftsudgifter kr. 325 

 Administrationsudgifter kr. 250 

 Resultat før afskrivninger kr. 1.110 

 Afskrivninger kr. 645 

 Driftsresultat kr. 465 

 Finansielle poster kr. -90 

 Årets resultat kr. 375 

 

Under debat:  

Claus Nielsen: Der er i 2014 brugt 38.000 på vandanalyser. Hvordan kan det være, at 
der i 2015 kun er budgetteret med 20.000 kr.?  

Svar: Hvert 4. år tages der prøver i vores 3 boringer (gjort i 2014), som er forholdsvis 
dyre i forhold til de øvrige prøver. Der er også taget ekstra prøver ifm. vedligehold på 2 
boringer. 

Budgettet til de lovkrævede prøver i 2015 er 10.000, og så er der sat 10.000 ekstra af til 
prøver ifm. vedligeholdelse. Udgiften svinger fra år til år, da antallet af prøver svinger fra 
år til år. 

 

Anlægsbudget: 

Anlægsbudget for de kommende 5 år blev gennemgået. Budget for nødstrømsgenerator 
og lagercontainer er overført til 2015. 

Af anlægsbudgettet fremgår en post på 800.000 kr. til nye fjernaflæste vandmålere, da 
de nuværende målere skal udskiftes i henhold til reglerne på området. 

Der er også mulighed for, at etablere et trådløst netværk i forsyningsområdet, der gør at 
målerne kan aflæses hver dag, og forbrugerne via en hjemmeside eller en app på deres 
telefon, kan følge med i vandforbruget. 

Hvad er generalforsamlings holdning til, at etablere et trådløst netværk der giver 
mulighed for en daglig aflæsning? 

Det er bestyrelsens anbefaling at etablere netværk, da forbrugerne nemt kan følge med 
i deres daglige forbrug, og Osted Vandværk dagligt kan opgøre vandspildet.  

 

Under debat: 

Spørgsmål: Kan man stadig aflæse måleren manuelt? 

Svar: Ja, der er en tæller på måleren, som kan aflæses manuelt.  
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Kurt Efraimsen: Kører måleren på el? 

Svar: Der er batteri i den, som producenterne forventer holder i 16 år. Batteriet kan ikke 
skiftes, da vandmåleren er vakuum-forseglet. Når batteriet er løbet tør for strøm, skal 
måleren derfor udskiftes.  

 

Hans Olsen: Hvad koster en måler? 

Svar: De 4 tilbud svinger i intervallet knap 700 kr. til godt 900 kr. De fleste ligge omkring 
700 kr.  

 

Spørgsmål: Er de billigere end de gamle? 

Svar: Nej. 

 

Børge Hansen: Er fjernlæsning et tilkøb? 

Svar: Daglig fjernaflæsning kræver etablering af et netværk, som er et tilkøb. Hvis der 
ikke etableres et netværk, aflæses målerne ved en såkaldt drive-by løsning, hvor man 
med et givent interval kører rundt i forsyningsområdet og læser målerne af. 

 

Ole Nielsen: Et godt argument for at etablere netværk til daglig aflæsning er, at skal 
forbrugerne ændre adfærd og bruge mindre vand, så skal man hurtigt kunne se effekten 
af en ændret adfærd. Så nytter det ikke, at der går 3 måneder før man ser effekten. 

Jeg vil varmt anbefale, at etablere trådløst netværk til fjernaflæsning. 

 

Spørgsmål: Et godt argument vil også være, at bestyrelsen har besked næsten med 
det samme ved ledningsbrud. Det har I vel kun, hvis der er netværk? 

Svar: Ja, hvis vi skal køre rundt, får vi første beskeden ifm. køreturen. F.eks. en gang 
om måneden eller kvartalet. Med netværk vil vi få beskeden på dagsbasis. 

 

Der blev stemt, om der skal anskaffes/etableres trådløst netværk til daglig aflæsning af 
vandmålerne: 

 14 stemte for. 
 4 stemte imod. 
 2 undlod at stemme. 

 

Anlægsbudgettet for nye vandmålere er som følge af beslutning, opskrevet med 
500.000 kr. til 1,3 mio. kr. 

Driftsbudgettet justeret også for afledt udgifter til drift af netværk til fjernaflæsning, samt 
øgede afskrivninger. 

 

Spørgsmål: Skal forbrugerne selv betale for montering af ny vandmåler? 

Svar: Nej, budgettet indeholder også udgiften til montering af den nye vandmåler. 

 

Likviditetsbudget: 

Likviditetsbudgettet for de kommende 5 år blev gennemgået. Likviditetsbudgettet 
justeres som følge af udgiften til trådløst netværk til fjernaflæsning af nye vandmålere. 
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Driftsbudgettet og anlægsbudgettet blev herefter godkendt. 

Likviditetsbudgettet blev taget til efterretning. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der foreligger ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelse og suppleant  

Rasmus Birch og Niels Grann blev genvalgt ude modkandidater. 

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

Som bestyrelsessuppleant blev Torben Larsen genvalgt uden modkandidat. 

 

7. Valg af revisor og suppleant 

Som revisor blev Jens-Erik Mogenstrup genvalgt uden modkandidat. 

Som revisorsuppleant blev Kurt Efraimsen nyvalgt uden modkandidat. 

 

8. Eventuelt 

Kassereren oplyste, at der i årsrapporten er kommet et nyt kapitel med, som hedder 
”Mål for forsyningssikkerhed og vandkvalitet”. Det er indføjet, fordi der i 2013 kom øget 
lovgivning i forhold til kvalitetssikring for vandværker. Der kan her læses mere om, hvad 
bestyrelsen gør for at sikre høj forsyningssikkerhed og god vandkvalitet. 

 

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til 
formanden. 

 

Formanden takkede for fremmødet, den gode debat og den store spørgelyst. General-
forsamlingen sluttede kl. 20.50, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl, 
vand og snaps. 

 
 

 

 ________________________ 

 Jens-Erik Mogenstrup 
 Dirigent 

 


