Osted Vandværk I/S S 4000 Roskilde S Giro 6 53 87 54
Generalforsamling den 27. februar 2001 på Osted Kro
38 medlemmer var mødt frem.
1. Valg af dirigent
Formanden Jan Olsen bød velkommen, og Jens Erik Mogenstrup blev valgt som
dirigent.
2. Beretning for året 2000
Formanden oplyste at der i årets løb havde været flere ledningsbrud, som har medført et
stort vandspil. Grøn afgift til vandspild udgjorde i regnskabet 130.600 kr. Det blev oplyst at
der tidligere blev leveret 190 m3. pr. husstand mod nu 89,25 m3 årligt. Nye vandanalyser
indføres for at afslører eventuelle pesticidrester. Der er udarbejdet kort over ledningsnettet
samt en vandindvindingsplan for Lejre Kommune. Nye almennytte boliger samt parceller
på flintebjerg giver knap 40 nye forbrugere. De fremmødt blev opfordret til at meddele
lækager til bestyrelsen, idet vandspildet må begrænset. Beretningen blev godkendt med
alle stemmer.
3. Regnskab 2000
Kasserer Edmund Birkbjerg gennemgik regnskabet som blev godkendt. Richard Juul fik
af formanden oplyst, at stigninger i grøn afgift alene skyldes vandspild.
4. Budget 2001
Budgettet blev gennemgået af kassereren og godkendt. På forespørgsel blev det oplyst at
faldet i administrationsomkostninger skyldes at der i år 2000 har været ekstraordinære
omkostninger til statistiks målerkontrol.
Endelige blev det oplyst at renteindtægterne stiger idet obligationsbeholdningen er
fastforrentet uden udtræksrisiko.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg var Willy Hansen, Hans Pedersen og Carlo Christensen, som blev genvalgt.
Ole Andersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant
På valg var Niels Kristian Sørensen, som kunne genvælges. Glen Søgaard blev valgt
som revisor.
Kurt Rasmussen blev valgt som revisor suppleant
7. Indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
8. Eventuelt
Richard Juul fik på forespørgsel oplyst at det er en privat sag at anvende regnvand til
toiletskyl. Kurt Holm anbefalede at udskifte udtjente ledninger. Jan Olsen takkede de
fremmødte, bestyrelsen samt håndværkerne for godt samarbejde.
Mødet sluttede kl. 20.10.
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