Vandstatistik

Spild

Grønt spild

År

Udp.Netto

Solgt

m3

%

m3

%

2016
2015

93.403
92.407

93.377
91.698

2.026
709

2,2%
0,8%

0
0

0,0%
0,0%

2014

92.044

89.505

2.539

2,8%

0

0,0%

2013

93.025

89.291

3.734

4,0%

0

0,0%

2012

92.432

88.017

4.415

4,8%

0

0,0%
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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 33 04 70 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 og sælger eller ejer og lejer selv at
ordne mellemværende vedrørende udgiften til vand, f.eks. 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:
Thomas Stokholm, Elmens Kvarter 4, Osted
Kasserer & driftsansvarlig:
Niels Grann, Stentoften 3, Osted,
Øvrig bestyrelse:
Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted,
Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted,
Peter Jørgensen, Hovedvejen 226, Kirkebjerg
Karsten G. Pedersen, Tolstrupvej 71
Henrik Haslev, Pilens Kvarter 5, Osted

4320 Lejre,

Tlf.: 50 90 87 00

4320 Lejre,

Tlf.: 51 33 04 70

4320
4320
4320
4330
4320
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Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
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Lejre,
Lejre,
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Lejre
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Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk.
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Sammenlægning af Osted og Kirkebjerg vandværker

Osted Vandværk
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre
I dette nummer:

Som besluttet på ekstra ordinære generalforsamlinger i
efteråret 2016, lagde Osted
Vandværk A.m.b.a. og Kirkebjerg I/S sig sammen pr. 1.
januar 2017,
med Osted
Vandværk
A.m.b.a. som
det fortsættende vandværk.
I løbet af december til
marts, blev de praktiske forhold vedrørende sammenlægning gennemført. Dvs. at ITsystemer og abonnementer

hos el– og teleselskaber blev
lagt sammen.
Herudover blev samarbejdspartnerne orienteret om sammenlægningen.
Afslutningsvis er
der ved at ske
tinglysning af adkomst. Dvs. Kirkebjerg Vandværks ejendomme og tinglyste
deklarationer
overdrages til Osted Vandværk. Selskabet Kirkebjerg
Vandværk I/S forventes lukket i løbet af 2. kvartal.
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I forbindelse med udskiftning
af vandmålerne i 2016, blev
den lovpligtige kontraventil
udskiftet til en model, der kan kontrolleres.
Det er ejerens ansvar, jf. bygningsreglementet, at
der er installeret en kontraventil og at den virker.

Husk derfor, mindst en
gang om året, at kontrollere at den virker.
Ifm. målerskiftet blev
der udleveret en vejledning.
Den findes også på
vandværkets hjemmeside, under menupunktet Vandmålere, Vejledninger.

Betaling via Betalingsservice
Den 1. marts 2017, blev 33% af de indbetalinger der betales via girokort betalt
for sent. Herudover betaler flere et større eller mindre beløb end opkrævet.
Alt sammen noget der øger administrationen, 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.
Ved tilmelding til BS, opnås også automatisk tilbagebetaling, ved for meget betalt.
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Generalforsamling 2016 den 6. marts 2017
Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00 var
der generalforsamling i Osted Hallen.

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

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 790.
• at alle vandmålere i løbet af året
blev udskiftet
• at der i årets løb har været 9 ledningsbrud som bestyrelsen har
kendskab til.
• at der er solgt 91.377 m3. Et lille
fald i forhold til 2015.
• at vandspildet er steget fra 0,8 % i
2015 til 2,2 % i 2016.
• at der er taget 8 vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket
og 6 analyser i ledningsnettet.
• at bestyrelsen har deltaget i 5 kurser/arrangementer.
• at forbrugerne for første gang ikke
skulle indberette måleraflæsning
• at det faste bidrag for 2016 er uændret 1.500 kr. pr. år, og at prisen
for 1 m3 vand er uændret 5,00 kr.
Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er uændret 6,25 kr.
Beløbene er ekskl. moms.
• at Osted Vandværk og Kirkebjerg
vandværk pr. 1. januar 2017 lagde
sig sammen, med Osted Vandværk
som det fortsættende vandværk.
3. Regnskab 2016.
Resultatopgørelse (i 1.000 kr.).
Nettoomsætning
kr.
1.111
Produktionsomk.
kr.
-326
Bruttoresultat
kr.
785
Distributionsomkl
kr.
-611
Adm.omk.
kr.
-237
Res. før p.drift
kr.
-63
Andre indtægter
kr.
65
Res før f.poster
kr.
2
Finansielle indtæg. kr.
12
Finansielle omk.
kr.
-14
Årets resultat
kr.
0

Vandkvalitet
14.321
1.292
15.613

Overdækning
kr.
8.566
Gæld til kreditinst. kr.
5.831
Kortfristet gæld
kr.
1.216
Balance i alt
kr.
15.613
4. Budget 2017 (i 1.000 kr.).
Nettoomsætning
kr.
1.618
Produktionsomk.
kr.
-490
Bruttoresultat
kr.
1.128
Distributionsomk. kr.
-760
Adm.omk.
kr.
-340
Res. før p.drift
kr.
28
Andre indtægter
kr.
33
Res før f.poster
kr.
61
Finansielle indtæg. kr.
4
Finansielle omk.
kr.
-65
Årets resultat
kr.
0
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af medlemmer og suppleant
til bestyrelsen.
Michael Bruun og Bjarne Bagge fratrådte som medlemmer.
Niels Grann og Rasmus Birch blev
genvalgt.
Thomas Stokholm, Karsten Glise Pedersen, Peter Jørgensen og Henrik
Haslev blev nyvalgt.
Alle tidligere medlem af bestyrelsen i
Kirkebjerg Vandværk.
Som suppleanter blev Erik Hansen og
Lone Sørensen valgt.
7. Valg af revisor og suppleant.
Hans Olsen fratrådte som revisor før
tid, da han flytter fra byen.
Jens-Erik Mogenstrup blev genvalgt
som revisor.
John Poulsen blev nyvalgt som revisor, i stedet for Hans Olsen.
Som suppleant blev Kurt Efraimsen
genvalgt.
8. Eventuelt
Kassereren fortalt kort om erfaringerne med de fjernaflæste vandmålere.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
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Forsyningsområde Osted (Værket)
Analyserapport: AR-16-CA-0000000
Undersøgelse
Klarhed/udseende
Lugt
Smag

Resultat

Forsyningsområde Kirkebjerg (Værket)
Analyserapport: 20170306 018

Maks.

Undersøgelse

Klar

Resultat

Klarhed/udseende

Ingen

Lugt

Normal

Maks.

Klar
Ingen

Smag

Temp. ved prøvetagning

9,0°

pH

7,8

7,0-8,5

Ledningsevne

78

>30

Ledningsevne

E. coli

<1

i.m.

Coliforme bakterier

<1

i.m.

Kimtal v. 37°C

<1

5

Kimtal v. 22°C

33

50

Hårdhed

14

Normal

Temp. ved prøvetagning

8,7°

pH

7,8

7,0-8,5

77,3

>30

E. coli

<1

i.m.

Coliforme bakterie

<1

i.m.

Kimtal v. 37°C

2

5

Kimtal v. 22°C

1

50

Hårdhed

Alle vandanalyser har overholdt kravene.

15

Alle vandanalyser har overholdt kravene.

Osted Vandværk er kommet på Facebook
andre større aktiviteter.

Bliv medlem af gruppen ”Osted Vandværk A.m.b.a.”, så du fremover også
bliver informeret om generalforsamling,
lukning ifm. ledningsbrud, driftsforstyrrelser og

Spørgsmål vedrørende opkrævninger, lækager eller andet, skal fortsat ske via telefon, mail eller brev, jf. kontaktoplysninger
på bagsiden af denne folder.

Nye vandmålere
I løbet af sommeren/efteråret 2016 blev
alle vandmålere skiftet til en fjernaflæst
model.
Desværre er levering af forbrugernes
adgang til måleraflæsning via hjemmeside eller telefon blevet forsinket, og
forventes leveret i 2. halvår 2017.
Indtil da, vil Osted Vandværk informere
forbrugerne, såfremt der kommer læka-

gealarm på måleren.
Der har pt. været 70—80 lækagealarmer,
hvor ca. 80% har været toiletter der løb,
uden at det umiddelbart kunne ses.
Måleren viser lækagealarm med fejlkoden
A5 og ikke A2, som det fremgår af den
udleverede vejledning.
Korrekt vejledning findes på vandværkets
hjemmeside.

Vandede vittigheder
Mellem 2 venner
Jeg har hverken en Twitter eller en InsraGram konto!
Derfor går jeg rundt på gaderne og råber til helt tilfælde mennesker, hvad jeg
spiser og drikker, mine toiletvaner, og
hvordan der ser ud hjemme hos mig.

Det er jo vigtigt at bygge netværk!
Jeg har indtil nu fået 3 følgere—den ene er
vist læge, de andre 2 er fra politiet.
Alarmcentralen
Er det alarmcentralen? De må hjælpe mig.
Min svigermor vil springe ud af vinduet, og
jeg kan ikke få det op!
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