Osted Vandværk I/S
Generalforsamling den 28. februar 2006 på Osted Kro
Formanden Jan Olsen bød velkommen til de 24 fremmødte.
1. Valg af dirigent
Jens Erik Mogenstrup blev valgt til dirigent. Indkaldelsen til generalforsamlingen var
annonceret i de lokale aviser den 6. og 8. februar. Generalforsamlingen var således lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Beretning for året 2005
Vandværket har oprettet hjemmeside. Et nyhedsbrev er udsendt til forbrugerne, hvor man
orienteres om evt. ændringer i den daglige drift. Det er meningen at nyhedsbrevet skal
udsendes 1 – 2 gange årligt.
Et møde med henblik på at oprette et samarbejde med kommunens 23 vandværker, voldte
en del besvær, da de små vandværker har andre problemer end de større. Samarbejdet
med Kirkebjerg Vandværk forsætter.
Vandspildet er i 2005 faldt med ca. 30.000 m3, hvilket indebærer en betydelig besparelse,
da prisen på grøn afgift udgør kr. 5,00 + moms.
Indeværende år er der monteret flere hovedstophaner, hvilket betyder at der ved ledningsbrud kan lukkes for vandet, i et begrænset område, mens reparation foregår. Udskiftningen af ledninger på hovedvejen forsætter, da disse er meget gamle.
På vandværket skal der udskiftes pumper og elektronik. Anlægget er 15 år gammelt, så
det er svært at skaffe reservedele, når der sker skade på det bestående.
Vandværket bestræber sig på at levere vand til forbrugerne af høj kvalitet til en rimelig pris.
I 2005 indførtes nye regler for kolibakterier i vandet. Dette har voldt enkelte laboratorier ret
store problemer. Vandprøve udtaget ved afgang fra vandværket og en time senere ved
Fri- & efterskolen viste forskellige resultater.
Da der er tale om det samme vand sendt rundt i hovedledningen, må der helt klart være
tale om fejl på laboratoriet. Der er derfor skiftet til et andet laboratorium.
Til november kan vandværket fejre 100 jubilæum. I den anledning vil det blive muligt for
forbrugerne at besøge værket og nyde et glas friskt koldt vand.
Vandanalyse pr. 23.2.2006 blev omdelt.
3. Regnskab 2005
Regnskabet (godkendt af revisorerne) blev omdelt, og hovedposterne gennemgået af
kassereren. Driftsregnskabet udviser et underskud på 215.445 kr. Aktiverne pr. 31.
december 2005 er opgjort til 4.869.443 kr.
Godkendt – efter Villy Hansen havde fået forklaring på de høje renteudgifter, og Frimodt
Søndergaard fået udspecificeret tilgodehavender.
4. Budget 2006
Budgettet der balancere med et underskud på 98.000 kr. blev gennemgået og godkendt.
Jan Olsen oplyste at der forventes yderligere indtægter ved udstykningen ved Flintebjerg.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Jan Olsen, Carlo Christensen og Svend Larsen blev genvalgt. Bjarne Bagge blev
genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant
Frimodt Søndergaard blev genvalgt som revisor. Torben Larsen blev genvalgt som
suppleant.
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7. Indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
8. Eventuelt
Formanden oplyste at man i anledning af 100 års jubilæet påtænker at udsende et
jubilæumsskrift. Herefter takkede han bestyrelsen for veludført arbejde og Keld Nielsen for
god pasning af værket. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40.
Jens Erik Mogenstrup
Dirigent
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Lilian Jensen
Referent

