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Ekstraordinær generalforsamling afholdt i Osted Hallen 

Mandag den 1. april 2019 kl. 19.00  
  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen forslår, at Osted Vandværk A.m.b.a. skifter navn til MidtSjællands 
Vandforsyning A.m.b.a. 

3. Eventuelt  
 

Formand Thomas Stokholm bød velkommen til en forsamling på i alt 29 deltagere, 
inklusiv bestyrelsen. 

Heraf var 25 stemmeberettigede (Kun 1 stemme pr. medlem). Der var ingen fuldmagter 
tilstede. 

1. Valg af dirigent 

Til dirigent blev Jens Peter Andersen foreslået af bestyrelsen. Der var ingen andre 
forslag og Jens Peter Andersen blev valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, 
jævnfør vedtægternes § 7, og dermed beslutningsdygtig. 
 

 

John Poulsen og Jens-Erik Mogenstrup blev valgt som stemmetællere. 

Ordet blev herefter givet til formanden. 

2. Bestyrelsen forslår, at Osted Vandværk A.m.b.a. skifter navn til MidtSjællands 
Vandforsyning A.m.b.a. 

Formanden redegjorde for baggrunden for forslaget om at skifte navn fra Osted 
Vandværk A.m.b.a. til MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. 

 

For at sikre at der i fremtiden også er forbrugerejet vandforsyning, har bestyrelsen 
erkendt, at det er nødvendigt at få en størrelse der gør det muligt at få fuldtidsansatte 
medarbejdere. 

Der er flere eksempler på, at vandværker har givet nøglerne til det kommunalejede 
forsyningsselskab, fordi der ikke var tid og lyst til at drive vandværket. 

Med overtagelse af forsyningen til Avnstrup, og tidligere til Mannerup, Bregnetved og 
Allerslev Huse er vi i dag allerede en del uden for Osted by, hvorfor nuværende navn 
giver mindre og mindre mening. 

 

Spørgsmål: 

Henrik: Er der fortaget nogle beregninger af, hvad det koster at skifte navn? 

Kassereren: Det er der ikke. Udgifterne er ganske minimale. Vi skal ikke skifte cvr-nr, 
men blot ændre navnet på Virk.dk, og meddele vores samarbejdspartnere at vi har fået 
nyt navn. Jeg forventer at bruge ½ - 1 time på dette. 

 

Alex: Har der været andre forslag til navn end det bestyrelsen forslår? 

Formanden: Det har der ikke. 
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Forslaget blev bragt til afstemning: 

 25 for 
 0 imod 
 0 undlod at stemme. 

3. Eventuelt 

Alex: Med fusion med flere vandværker, er der da opsat kriterier for dette, således vi 
ikke får problemer, da vi jo har en velfungerende vandforsyning i Osted. 

Formanden: Generelt har vi den beslutning i bestyrelsen, at det ikke skal koste 
forbrugerne noget, at vi bliver større. Tvært imod er det vores ønske at få effektiv drift, 
billigere vand til den rette kvalitet, som vi ønsker ikke at gå på kompromis med. 

Vi har masser af kapacitet, da vi for 20 år siden producerede det dobbelte af i dag. 

 

Leif: Det lyder flot, at vi har masser af kapacitet. Men vi ved vel ikke med sikkerhed 
hvor meget vand der ligger i undergrunden. 

Formanden: Der er flere undersøgelse der viser, at vi har masser af vand i under-
grunden i vores område, og der dannes løbende nyt grundvand. 

 

Georg: For år tilbage, var Københavns Kommune/Energi årsag til, at grundvandsspejlet 
var faldende. 

Kasserer: Københavns Kommune/Energi er også som følge af montering af 
vandmålere i slutningen af 90’erne, oplevet et stort fald i solgt/indvunden vandmængde, 
som så har betydet mindre grundvandssænkning end før. 

 

Georg: Hvad sker der hvis vi får 10 tørre somre i træk. 

Formanden: Det vand vi pumper op, er 50 – 100 år om at blive dannet. Enkelte tørre 
somre vil ikke påvirke vores grundvandsressource. 

 

Richard: Vil en kold vinter med meget frost ikke have større betydning end en tør 
sommer, i og med at nedbøren ikke kan sive i jorden når den er frossen. 

Kassereren: Det tør jeg ikke sige. Når vandet er flere årtier om at nå ned i grundvands-
magasinet, står tror jeg ikke at det har nogen praktisk betydning. 

 

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden og den positive 
spørgelyst og gav ordet til formanden. 

 

Formanden takkede dirigenten og for det flotte fremmøde.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.26, hvorefter der var servering af smørrebrød, samt 
øl og vand. 

 

 

 
 ________________________ 

 Jens Peter Andersen 
 Dirigent 


