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Spild

Osted Vandværk
Nyhedsbrev

Grønt spild

År

Udpumpet

Solgt

m3

%

m3

%

2010

101.706

91.644

10.062

9,9%

0

0,0%

2009

105.233

94.363

10.870

10,3%

347

0,3%

2008

109.557

96.399

13.158

12,0%

2.202

2,0%

2007

121.153

95.237

25.916

21,4%

13.801

11,4%

2006

127.345

98.134

29.211

22,9%

16.477

12,9%
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Osted Vandværk har lavet flere foldere, som kan findes på www.osted-vandvaerk.dk
under punktet Information, Dokumentarkiv. Det er bl.a. Vandets vej, der beskriver
vandets vej fra grundvand til drikkevand. Rettigheder & Pligter, der beskriver forbrugerens rettigheder og pligter i hovedtræk. Ledningsbrud/Vandspild, der beskriver
hvorledes forbrugeren skal forholde sig ved ledningsbrud og vandspild.

Osted Vandværk
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre

Herudover findes takstblade, budgetter, årsregnskaber, referater fra generalforsamlinger, nyhedsbreve, vandanalyser, statistik m.m. også på hjemmesiden.

I dette nummer:

erk.dk

April 2011

Nyt bestyrelsesmedlem
Rasmus Birch blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen.
Ramus afløser Christian Berg, som efter 8
år i bestyrelsen valgte ikke at genopstille.
Bestyrelsen takker Christian for godt
samarbejde.

Nyt bestyrelsesmedlem
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Synligt og let tilgængeligt stophanedæksel
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Betaling via BS
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Generalforsamling
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Synligt og let tilgængeligt stophanedæksel

Vandkvalitet
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Projekter i 2011
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HUSK at ved ejerskifte påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende
vedrørende udgiften til vand, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse.

Etablering af målerbrønd ved skel
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Køber vil således komme til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes jf. ovenstående.

Vandede vittigheder
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Ved lækagesøgning og udbedring af ledningsbrud, er
det en nødvendighed at
stikledningsstophanedækslet er synligt
og let tilgængeligt.
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Kontakt-information
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Ejerskifte

4
4

HUSK at ved for sen betaling, pålægges der jf. takstbladet rente på 1½% pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykker, pålægges et rykkergebyr på 100/200 kr.
Osted Vandværk kan kontaktes på e-mail: post@osted-vandvaerk.dk, på
telefon: 51 330 470 eller på adressen: Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre.
Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at lægge besked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev.
Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage.

Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punktet Ejerskifte.

Bestyrelsen

Rasmus er oprindeligt uddannet motorcykelmekaniker, men har siden uddannet
sig til vvs– og energimontør, og arbejder
til daglig hos Kim Larsen Gasteknik ApS.

Stophanen er normalt
placeret ved skel, hos
den enkelte forbruger.

4320 Lejre,

Tlf.: 23 22 17 21

Bestyrelsen

Kasserer:
Niels Grann, Stentoften 3, Osted,

4320 Lejre,

Tlf.: 51 330 470

Betaling via Betalingsservice

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted,

4320 Lejre,

Tlf.: 46 49 72 96

Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted,

4320 Lejre,

Tlf.: 46 49 66 55

Spørgsmål vedr. brud kan også rettes til Nicolai Fredriksen.

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted,

4320 Lejre,

Tlf.: 32 14 83 04

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk.
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Det vil sige, at hvis
arealet passes af
ejeren har denne
pligten, hvis arealet
passes af kommunen
har denne pligten.

Hvis stophanen er placeret
Er der brug for nyt dæksel,
indenfor skel, er det ejerens
udlevere vandværket dette
pligt at søge for at dækslet er ved henvendelse.
synligt og let tilgængeligt.

Formand:
Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted,

Spørgsmål vedr. brud, planlagte/igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann.

Hvis stophanen står udenfor
skel, er det den der vedligeholder arealet der har pligten.

Ca. 25% af de indbetalinger der betales
via girokort betales for sent. Herudover
betaler flere et større eller mindre beløb
end opkrævet. Nogle bytter rundt på
tallene i beløbet eller undlader at betale
ørerne. Alt sammen noget der øger ad-

ministrationen væsentligt, da Osted Vandværk skal reagere på eller forholde sig til
disse afvigelser.
Osted Vandværk opfordre derfor alle,
der endnu ikke er tilmeldt Betalingsservice til at blive dette.
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Generalforsamling den 22. februar 2011
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.30
var der generalforsamling på Osted Kro.
Forkortet referat (kan ses i fuld længde
på vandværkets hjemmeside):
1. Valg af dirigent.
Jens Erik Mogenstrup blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2. Beretning om det forløbne år.
I beretningen nævntes:
 at antallet af forbrugere udgør 760.
 at Langetoften, Stentoften, Byvejen
og en del af Hovedvejen har fået renovereret hoved– og stikledninger.
 at der på Vandværket er renoveret
en del teknik.
 at der ved lækagesøgningen i slutning af juli 2010 blev fundet 8 lækager, og at der i årets løb har været yderligere 6 brud.
 at af de i alt udpumpede 101.706
m3 vand udgør 10.062 m3 vandspildet, svarende til 9,9%.
 at af de 9 foretagne vandanalyser,
viste en enkelt en beskeden overskridelse af indholdet af jern.
 at indvindingstilladelsen fra den 1.
januar 2011 er nedsat til 105.000
m3.
 at bestyrelsen har besluttet, at der
fremover altid placeres en målerbrønd hos forbrugerne umiddelbart
indenfor skel, når stik– eller jordledning etableres eller renoveres.
 at Vandværkets hjemmeside har
haft 1.099 besøgende.
 at Osted Vandværk har lånt 5 mio.
kr. til renovering af dele af ledningsnettet, samt dele af vandværket.
Lånet bliver over de næste 9 år betalt tilbage.
 at det faste bidrag forbliver på 960
kr. og m3-prisen for 2011 er forhøjet til 5,00 kr. ekskl. moms.

Vandkvalitet

3. Regnskab 2010.
Resultatopgørelse (i 1.000 kr.)
Indtægter
kr.
1.205
Udgifter
kr.
-701
Afskrivninger
kr.
-299
Driftsresultat
kr.
205
Renter
kr.
116
Årets resultat
kr.
321

Rent vand ved afgang fra vandværket.
Prøvedato: 5.4.2011. Analyserapport: 23257726
Undersøgelse

Resultat

Farve

Farveløs

Klarhed
Lugt
Smag
Temp. ved prøvetagning

Maks.

Resultat

Maks.

Jern

<0,017

0,100

Mangan

<0,005

0,020

Ammonium

<0,006

0,050

Normal

Nitrit

<0,005

0,010

10,1°

Nitrat

3,3

50

Klar
Ingen

Balance (i 1.000 kr.)
Anlægsaktiver
kr.
Omsæt.aktiver
kr.
Aktiver i alt
kr.

9.670
1.240
10.910

pH

7,9

7,0-8,5

Total-P

0,012

0,150

Ledningsevne

76

>30

Chlorid

37

250

Coliforme bakterie v. 37°C

<1

i.m.

Fluorid

0,98

1,50

Egenkapital
Gæld
Balance i alt

5.810
5.100
10.910

E. coli

<1

i.m.

Sulfat

4,9

250

Kimtal v. 22°C pr. ml

45

50

NVOC

3,1

4

Kimtal v. 37°C pr. ml

5

5

<0,020

1

kr.
kr.
kr.

4. Budget 2011 (i 1.000 kr.).
Indtægter
kr.
Udgifter
kr.
Afskrivninger
kr.
Driftsresultat
kr.
Renter
kr.
Årets resultat
kr.

1.235
-600
-450
185
-95
90

5. Valg af medlemmer og suppleant
til bestyrelsen.
Niels Grann blev genvalgt og Rasmus
Birch nyvalgt til bestyrelsen.
Som suppleant blev Torben Larsen
genvalgt.
6. Valg af revisor og suppleant.
Jens Erik Mogenstrup blev nyvalgt
som revisor.
Som suppleant blev Kirsten Juul nyvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag til behandling.
8. Eventuelt.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
Formanden takkede Christian Berg for
8 års godt samarbejde, og ønskede
held og lykke fremover.

Benzen

En enkelt vandprøve i ledningsnettet havde en beskeden overskridelse af indholdet af
jern. Ellers har alle vandprøver taget i 2010 opfyldt kvalitetskravene.

Projekter i 2011

Etablering af målerbrønd ved skel

På grund af den tidlige
vinter i november 2010,
mangler ledningsrenoveringen af blive afsluttet.
Dette gøres så snart, vinteren er overstået.

Bestyrelsen besluttede på møde i juni måned, at der
fremover altid placeres en målerbrønd hos forbrugerne
umiddelbart indenfor skel, når stik- eller jordledning etableres eller renoveres.

Der er ikke planlagt anlægsprojekter i 2011.
Vandværks likviditet skal
bruges til at afdrage lånet
på 5 mio. kr., der blev
hjemtaget i august 2010.

Målerbrønden placeres af 3 årsager:
 Vandspild på forbrugerens del af vandledningen er

nemmere at opdage.
 Vandværkets vandspild bliver mindre, da forbrugeren

betaler for vandspild på egen matrikel.
 Vandmåleren bliver nemmere at skifte fremover, da der

ikke kræves adgang til ejendommen.

Vandede vittigheder
10-metervippen

Sten i vandet

En tosse stod på 10-metervippen da en
livredder kom løbende og råbte:
- "Du må ikke springe. der er ikke vand
i bassinet!"
- "Det gør ikke noget. Jeg kan ikke
svømme!"

Lille Per kom hjem fra børnehaven, og
hans mor spurgte: “Hvad har du og dine
kammerater lavet i dag?”

Fisk
Hvordan får man en fisk til at grine?

Hvortil Lille Per svarer: “Vi har smidt sten i
vandet.”
Moderen spurgte, om det var sjovt.
- “Ja”, svarer Lille Per, “altså lige ind til
Sten begyndte at græde!”

Propper den i kildevand.
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