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Ekstraordinær generalforsamling afholdt I Osted Hallen 

Mandag den 19. september 2016 kl. 19.30  
  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Forslag om sammenlægning med Kirkebjerg Vandværk I/S pr. 1.1.2017. 

3. Bestyrelsen forslår, at følgende afsnit i § 7 i den nuværende vedtægt udgår: 
”Ved ordinær generalforsamling skal der ligeledes indkaldes ved direkte meddelelse 
til forbrugerne senest den 15. december, hvor fristen for at aflevere forslag oplyses. ” 

4. Eventuelt. 

 

Formand Michael Bruun bød velkommen til en forsamling på i alt 24 deltagere, inklusiv 
bestyrelsen samt 3 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

Heraf var 20 stemmeberettigede (Kun 1 stemmeberettiget pr. kunde). 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

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. 

 

Som stemmetællere blev Peter Jørgensen og Oda Sinding valgt. 

 

Ordet blev herefter givet til kassereren for gennemgang af baggrunden for forslag om 
sammenlægning med Kirkebjerg Vandværk I/S. 

 

2. Forslag om sammenlægning med Kirkebjerg Vandværk I/S pr. 1.1.2017 

Baggrunden for sammenlægningen blev gennemgået, med baggrund i følgende 
punkter: 

1. Vandsektorens udvikling 
2. Forsyningsområde 
3. Nøgletal for de 2 vandværker 
4. Bevæggrund for sammenlægning 
5. Tidsplan 
6. 3 bestyrelser 
7. Forslag til afstemning 

 

PowerPoint-præsentationen kan ses på Osted Vandværks hjemmeside, sammen med 
referatet. 

 

Spørgsmål: Osager ligger forholdsvis tæt på Osted. Er det et af de vandværker der 
ligger i område C.  

Svar: Ja. 

 

Spørgsmål: Er der nogle af de store landbrug i nærheden, som er med i vandværket, 
eller er de selvstændige. 
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Svar: Jeppe på Lykkesholmvej 2, får vand fra Osted Vandværk. Vamsler i Osager får 
mig bekendt, vand fra Skovholm Vandværk. Peter Sivertsen i Kirkebjerg tegner sig for 
en væsentligt del af forbruget i Kirkebjerg Vandværk. 

Vores nabo-vandværker er informeret om vores planer, og spurgt om de kunne tænke 
sig at gå med i et kommende nyt vandværk.  

 

Spørgsmål: Du nævner besparelser. Hvad med finansiering af et nyt vandværk. 

Svar: Afhængig af, hvornår det bliver bygget, så kan det enten være opsparede midler 
eller låne finansieret. Vi er så heldige, at vi p.t. har negativ rente på vores lån, hvilket 
betyder, at vi har renteindtægt på at skylde penge væk. 

En del af finansieringen af nyt vandværk, vil kunne komme fra sparede større 
renoveringer som de 2 vandværker i de kommende år står foran. 

 

Karl Simonsen: Der ligger undersøgelser tilbage fra amtet, der viser at vi har 60 meter 
ler, som beskytter grundvandet rigtig godt, så en forurening vil være 1 mio. år om at nå 
ned. 

Svar: Det er rigtigt, at vi er beskyttet af et tykt lag ler, således der på den korte bane er 
minimal risiko for en forurening, mens der på den lange bane er en øget risiko for 
forurening. Der er dem der mener, at den lange bane er kortere end 1 mio. år.  

 

Spørgsmål: Hvis nu havene stiger så meget som de siger, risiker vi så ikke at blive 
oversvømmet. 

Svar: Osted By ligger 40 – 45 meter over havets overflade, så det skal stige meget, hvis 
det skal nå op til Osted By. 

 

Spørgsmål: Hvor i denne plan, ligger kommunens godkendelse. 

Svar: Vi har spurgt Lejre Kommune, om de har indvending mod sammenlægningen. 
Det har de ikke, så vi har modtaget et forhåndstilsagn. 

 

Spørgsmål: Regeringen er på vej med en forsyningsstrategi. Hvad vil den betyde for 
os? 

Svar: Der snakkes om privatisering af vandsektoren. Det er rettet mod, at kommunerne 
får mulighed for at sælge de kommunalt ejede forsyningsselskaber. 
Osted Vandværk er et privat vandværk ejet af forbrugerne. Der er intet der tyder på, at 
der vil komme lovgivning, der tvinger forbrugerne til at sælge vandværket. 

 

Spørgsmål: Hvor lang tid holder en boring og ledningsnettet? 

Svar: Der er typisk vandkvaliteten der afgør, hvor længe en boring kan holde. 
Brøndborer siger 40 – 50 år. Alt der over er bonus. Vi har en som er næsten 70 år. 

 

Ledningsnettet bliver typisk skiftet, når vandspildet bliver for stort eller udgifterne til 
udbedring af brud bliver stor. 

 

Alex: For et par år siden, besluttede vi at installere ultralydskalkknuser. Kirkebjerg 
Vandværk har vel ikke ultralydskalkknuser? 

Svar: Nej, det er kun Osted der har. 

 

Spørgsmål: Hvem skal vurdere, hvor meget Kirkebjerg Vandværks anlæg er værd? 

Svar: Ingen. Som vi har skrevet i sammenlægningsaftalen, så er begge vandværkers 
anlæg vurderet til at være ligeværdige. 
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Spørgsmål: Hvis der bygges nyt vandværk, vil de 2 eksisterende vandværker blive 
brugt? 

Svar: De vil formentlig blive tømt for inventar, og solgt til andet formål, eller blive revet 
ned. 

 

Spørgsmål: Når man kører til Lejre, passerer man Københavns Vandforsyning. Har vi 
noget samarbejde med dem? 

Svar: Nej, de indvinder primært til hovedstadsområdet. 

 

Spørgsmål: Hvor hårdt er deres vand? 

Svar: Det har vi ikke undersøgt. Det er vist hårdere end vores. 

 

Der var ikke flere spørgsmål, og der gås til afstemningen. 

Der var ikke nogen der ønskede hemmelig afstemning. 

 

Generalforsamlingen stemte om sammenlægning med Kirkebjerg Vandværk I/S: 

 20 for 
 0 imod 
 0 undlod at stemme.  

 

Alex: Jeg synes, det var flot fremlagt. 

Svar: Tak. 

3. Bestyrelsen forslår, at følgende afsnit i § 7 i den nuværende vedtægt udgår: 
”Ved ordinær generalforsamling skal der ligeledes indkaldes ved direkte 
meddelelse til forbrugerne senest den 15. december, hvor fristen for at aflevere 
forslag oplyses. 

Punktet udgik, da ændringen er inkluderet i nye vedtægter, som følge af 
sammenlægning med Kirkebjerg Vandværk I/S. 

4. Eventuelt 

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. 20.30, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt øl, 
vand og snaps. 

 

 

 
 ________________________ 

 Jens-Erik Mogenstrup 
 Dirigent 

 


