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Ekstraordinær generalforsamling afholdt I Osted Hallen 

Mandag den 10. oktober 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 20 deltagere, inklusiv 
bestyrelsen samt 5 indbudte repræsentanter fra Kirkebjerg Vandværk. 

Heraf var 13 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. 

 

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: Er der truffet beslutning om, hvilke 4 fra Osted og hvilke 3 fra Kirkebjerg 
der udgør sammenlægningsbestyrelsen? 

Svar: Ja, Michael Bruun træder ud bestyrelsen, så det er de resterende 4 der deltager i 
sammenlægningsbestyrelsen. Kirkebjerg har også sat navn på 3 personer. 
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Richard Juul: Ifm. branden på Alfarvejen 57, kunne man læse i dagspressen, at der 
manglede kapacitet. Kan der stilles krav om at de lokale vandværker skal have øget 
deres kapacitet ifm. brand. 

Svar: Brandstanderne ned af Alfarvejen kunne næsten levere de m3 som de er 
dimensioneret til. Hvis beredskabet stiller øgede krav, vil de blive faktureret for de 
meromkostninger som Vandværket måtte få.  

 

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: 

 13 for 
 0 imod 
 0 undlod at stemme. 

 

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 

Richard Juul: Hvor meget vand blev der brugt ifm. branden på Alfarvejen 57. 

Svar: Osted Vandværk har leveret 698 m3 til slukning af branden. Kirkebjerg skønner at 
have leveret 150 – 200 m3. Osted Vandværk fakturerer det forbrugte vand i henhold til 
regulativet og takstbladet. 

 

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. 

 

Også tak til kassereren for den fantastiske præsentation, som nu er fremlagt for 2. 
gang. Det er fantastisk, at få vedtaget sammenlægningen med Kirkebjerg Vandværk. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt 
øl, vand og snaps. 

 

 

 
 ________________________ 

 Jens-Erik Mogenstrup 
 Dirigent 

 


