Osted Vandværk I/S
Generalforsamling den 22. februar 2005 på Osted Kro
Formanden Jan Olsen bød velkommen til de 25 fremmødte.
1. Valg af dirigent
Jens Erik Mogenstrup blev valgt til dirigent. Indkaldelsen til generalforsamlingen var
annonceret i de lokale aviser den 7. februar. Generalforsamlingen var således lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Beretning for året 2004
Formanden fremførte at der er brugt mange penge på reparation af ledningsnettet. Der er
ca. 16 km. Ledningsnet, og det er ca. 40 – 50 år gammelt. Der er et meget stort vandspild
på ledningsnettet, så også for det kommende år vil der blive satset på at få stoppet de
værste brud.
For 2004 er der oppumpet 175.300 m3, og heraf må vandværket betale grøn afgift af ca.
45 – 50.000 m3, som ikke er forbrugt af forbrugerne.
Vandværkskvaliteten er i top, selv om der er kommet skærpede krav til vandanalyserne.
Rovesta udtager vandprøverne, men vandværket har haft en del problemer med dette
firma, men disse skulle nu være drøftet på plads.
Formanden oplyste at der er kommet lovgivning om oprettelse af ledningsregister.
Endelige forklarede formanden om indledende drøftelser med øvrige private vandværker i
Lejre Kommune om at få etableret et samarbejde om fælles problemer. Det er der ikke
kommet noget ud af – udover det sædvanlige gode samarbejde med Kirkebjerg vandværk.
Et samarbejde med Københavns Vandforsyning ville blive alt for dyrt.
Vandanalyse pr. 11. januar 2005 blev omdelte.
3. Regnskab 2004
Regnskabet (godkendt af revisorerne) blev omdelt, og hovedposterne gennemgået af
kassereren. Driftsregnskabet udviser et underskud på 302.784 kr. Aktiverne pr. 31.
december 2004 er opgjort til 5.119.000 kr.
Fra Niels Grann var spørgsmål til bl.a. voksende balance, tilgodehavende og de stigende
grønne afgifter, samt Vandværkets brug af pengeinstitut.
Frimodt Søndergård opfordrede til at man fik udbedret ledningsnettet og anvendte dertil
en del af vandværkets kapital.
Formanden svarede at man snarest i foråret ville gå i gang, og starte i Lysholmparken.
Lis Larsen fik svar på et spørgsmål om et forbrug på 10.000 kr. til vandmålere.
4. Budget 2005
Budgettet for 2005, der balancere med et underskud på ca. 200.000 kr blev gennemgået
og godkendt.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Christian Berg blev genvalgt og Niels Grann blev nyvalgt til bestyrelsen. Bjarne Bagge
blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant
Lilian Jensen blev nyvalgt som revisor. Torben Larsen blev valgt som suppleant
7. Indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.
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8. Eventuelt
Formanden oplyste at vandet i Osted hentes fra 84 meters dybde, og afsluttede
generalforsamlingen med en tak til bestyrelsesmedlemmerne, Osted Revision samt de
lokale håndværkere.
Jens Erik Mogenstrup
Dirigent
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Finn Larsen
Referent
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