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Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende
Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne en driftsstabsforsikring.
Af vandværkets regulativ § 6.3 fremgår det, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved
ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og
udskylning af ledninger m.v.
Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder
ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have
udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes
aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse
gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed.

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.
HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne
mellemværende vedrørende udgiften til vand, fx. over ejendommens refusionsopgørelse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes
jf. ovenstående. Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punktet Ejerskifte.

Bestyrelsen
Formand:
Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted,

4320 Lejre,

Tlf.: 44 83 60 31

Kasserer:
Niels Grann, Stentoften 3, Osted,

4320 Lejre,

Tlf.: 51 330 470

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

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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Ekstraordinær generalforsamling

Osted Vandværk
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre
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Bestyrelsen stillede på den
ordinære generalforsamling
forslag om, at ændre selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling,
da der, jf. vedtægerne, ikke
var nok fremmødte til, at beslutte ændringen på den ordinære generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Status på test af ultralydskalkknuser
3. Revideret budget 2013 fremlægges til godkendelse
4. Ændring af selskabsform fra
I/S til A.m.b.a.
5. Eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling holdes onsdag den
17. april 2013 kl. 19.30 på
Osted Kro.

Månedsvis aflæsning af måler
Osted Vandværk får ind imellem forespørgsler på, om
vandmåleren måler for meget, da forbruget har været
større end normalt.
Indtil videre, har det
vist sig, at der har
været et brud på
vandinstallationen efter måler, eller at et
toilet eller en udendørsvandhane har løbet.

Der er eksempel en på forbruger der har haft et merforbrug
på op til 600 m3.
Udgiften for vandspild udgør
ca. 5.500 kr. for hver
100 m3.
Det anbefales derfor,
at læse vandmåleren
af en gang om måneden, således et eventuelt vandspild opdages i rimelig tid.

Indberetning af måleroplysninger
Bestyrelsen bad ifm. nytårsmåleraflæsning forbrugerne om også at oplyse målerproducent, målerstørrelse og retning,
da disse oplysninger manglede, for at
der kan gennemføres en stikprøvekontrol af målerne iht. gældende regler.

Ca. 500 forbrugerne indberettede de efterspurgte oplysninger. Bestyrelsen takker
for hjælpen. De fleste af de øvrige ca. 220
forbruger fik efterfølgende besøg af bestyrelsen, for at de manglende oplysninger
kunne blive registreret.
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Generalforsamling den 26. februar 2013
Tirsdag den 26. februar 2013 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 indkaldt jf. vedtægterne og
dermed beslutningsdygtig.
2. Beretning om det forløbne år.
I beretningen nævntes bl.a.:
 at antallet af forbrugere udgør 760.
 at der i årets løb har været 10 ledningsbrud, som bestyrelsen har
kendskab til.
3
 at af de i alt udpumpede 92.432 m
vand udgør 4.415 m3 vandspildet,
svarende til 4,8%.
 at de foretagne vandanalyser, alle
overholdte kvalitetskravene
 at det faste bidrag er uændret
1.000 kr. og m3-prisen for 2012 forbliver 5,00 kr. ekskl. moms.
Staten har øget den grønne afgift
(inkl. drikkevandsbidrag) med 23
øre til 6,13 kr. ekskl. moms.
 at Osted Vandværk har fået godkendt et nyt regulativ.
 at der den 14. februar 2013, er
trådt en ny bekendtgørelse i kraft
om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.
3. Regnskab 2012.
Resultatopgørelse (i 1.000 kr.)
Indtægter
kr.
1.241
- Driftsudgifter
kr.
-329
- Adm.udgifter
kr.
-220
- Afskrivninger
kr.
-456
Driftsresultat
kr.
236
- Finansielle poster kr.
-28
Årets resultat
kr.
208
Balance (i 1.000 kr.)
Anlægsaktiver
kr.
Omsæt.aktiver
kr.
Aktiver i alt
kr.

Egenkapital
Langfrist gæld
Kortfristet gæld
Balance i alt

Vandkvalitet
kr.
kr.
kr.
kr.

4. Budget 2013 (i 1.000 kr.).
Indtægter
kr.
- Driftsudgifter
kr.
- Adm.udgifter
kr.
- Afskrivninger
kr.
Driftsresultat
kr.
- Finansielle poster kr.
Årets resultat
kr.

6.078
3.333
674
10.085

Rent vand ved afgang fra vandværket.
Prøvedato: 12.3.2013. Analyserapport: AR-13-CA-00058386-01
Undersøgelse

Resultat

Farve
Klarhed

1.240
-375
-250
-455
160
-55
105

Lugt

Maks.

Undersøgelse

Resultat

Maks.

Farveløs

Kimtal v. 22°C

12

50

Klar

Kimtal v. 37°C

2

5

0,014

0,050

Ingen

Smag

Ammonium

Normal

Nitrit

<0,005

0,010

Temp. ved prøvetagning

6,9°

Nitrat

3,3

50

pH

7,4

7,0-8,5

Chlorid

38

250

Ledningsevne

77

>30

Fluorid

1,00

1,50

0,014

0,100

<0,005

0,020

2,0

4

Jern

5. Valg af medlemmer og suppleant
til bestyrelsen.
Niels Grann og Rasmus Birch blev
genvalgt.
Som suppleant blev Torben Larsen
genvalgt.

Coliforme bakterie v. 37°C

<1

i.m.

Mangan

E. coli

<1

i.m.

NVOC

6. Valg af revisor og suppleant.
Jens-Erik Mogenstrup blev genvalgt
som revisor.
Som suppleant blev Kirsten Juul genvalgt.

Projekter i 2013

7. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde stillet forslag om,
at ændre selskabsform fra I/S til
A.mb.a. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget. Der indkaldes derfor til en
ekstraordinær generalforsamling, da
der iht. vedtægerne ikke var nok
fremmødte til, at beslutte ændringen
på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen tilsluttede sig under punkt 8.3, at øge anlægsbudgettet, for at
kunne lave en løbende renovering af vandværkets anlæg. På det revidere anlægsbudget forslås det, at de resterende tofter (Agertoften, Brotoften, Engtoften m.fl.)
renoveres, således de stigende udgifter til udbedring af ledningsbrud bliver fjernet.

8. Eventuelt.
Bestyrelsen ønskede generalforsamlings holdning til følgende 3 emner:
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Vandet i Osted har en hårdhedsgrad på 13,5, jf. vandanalyse nr. 4 i 2012.

Der bliver i 2013 foretaget en mindre anlægsinvestering, i form af udskiftning af 2
vandmålere i 2 boringer. Målerne er 20 år gamle, og er vurderet til at være årsag til
misvisning mellem den indvundne og den udpumpede vandmængde.

For at finansiere et større anlægsbudget, forslog bestyrelsen, at det faste bidrag
øges med 500 kr. plus moms. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.
På den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2013 fremlægger bestyrelsen
et revideret budget for 2013.

Vandede vittigheder



Serviceniveau i en beredskabssituation.

En svensker kom ind på en engelsk pub.



Evt. indkøb af ultralydskalkknuser.

"Giv mig en svensk øl."

To aarhusianere have lejet en båd og var ude at
fiske. De havde heldet med sig og fangede rigtige mange fisk.



Evt. forøgelse af anlægsbudgettet.

"Desværre - vi sælger kun engelske øl her Hr."

Da de kom på land, spurgte den ene? "Huskede
du at afmærke den gode fiskeplads?"

"Ok, så giv mig noget der ligger
tæt op ad en svensk øl."

Svaret kom "Ja, jeg skar et hak i rællingen lige
ud for stedet".

Læs mere i referatet på vandværkets
hjemmeside.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

9.886
199
10.085

Alle vandprøver taget i 2012 opfyldte kvalitetskravene.

"Værsgo' - Det bliver 10 kroner for Den anden svarede med stor undren "I rællingen? Jamen, hvad nu hvis vi ikke får den samet glas vand."
me båd næste gang?"
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