Osted Vandværk I/S
Generalforsamling den 27. februar 2007 på Osted Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne således:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning for året 2006
Regnskab for 2006
Budget for 2007
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg er: Christian Berg og Niels Grann.
6. Valg af revisor og suppleant. På valg er: Lillian Jensen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
Foreningens formand Jan Olsen bød velkommen til de fremmødte til generalforsamlingen i
alt 11 medlemmer samt til 2 repræsentanter fra ”naboen” Kirkebjerg Vandværk.
1. Valg af dirigent
Jens Erik Mogenstrup valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Til referent blev valgt Frimodt Søndergaard.
2. Beretning 2006
I bestyrelsens beretning for 2006 oplyste formanden, at ledningsnettet nu er blevet indlæst
digitalt, så man derved har fået en god oversigt over hele det bestående ledningsnet.
At den oppumpede vandmængde for året 2005 udgjorde 142.562 m3 og for året 2006 med
129.123 m3 er det det laveste forbrug i mange år. Dette må betragtes som en positiv
udvikling. For år tilbage havde man en vandindvindingsret på 215.000 m3, hvilket på et
tidspunkt blev overskredet.
Der bliver stadig stillet yderligere skærpede krav til vandkvaliteten. Det oppumpede vand
hentes fra dybder på 78 - 84 meter.
I Margrethesmindeudstykningen forestår der en udbygning af ledningsnettet, i takt med
den videre udbygning af området. I samme forbindelse opbygges områdets ledningsnet i
mindre forsyningsområder (ringforbindelse), herved opnås at færrest mulig forbrugere
bliver berørt i forbindelse med lukninger, ved eventuelle reparationer på ledningsnettet.
I dette forår udskiftes alle de ældste vandmålere, hvilket er et lovmæssigt krav. (ca. 600
stk. målere af ca. 500 kr. pr. stk.)
I forbindelse med udskiftningen, foretages der samtidig en registrering for et eventuelt
vandspild på den enkelte ejendom.
Der har været afholdt møde i et fællesudvalg, med henblik på et bredere samarbejde
mellem eksisterende vandværker. Men der har ingen respons været siden mødets
afholdelse.
For Osteds vedkommende foregår der et udmærket samarbejde med Kirkebjerg
Vandværk. Skulle der senere fremstå mulighed for et samarbejde i en større kreds, er man
villig til at indgå i et sådant bredere samarbejde.
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Ingen bemærkninger til beretningen fra forsamlingen.
3. Regnskab 2006
Kassereren Niels Grann gennemgik det foreliggende regnskab, der udviser driftsindtægter
på 463.532 kr. og driftsudgifter på 628.750 kr. Efter afskrivninger på 94.000 kr. og
renteindtægter 209.286 kr. fremkommer der et driftsresultat på minus 50.057 kr.
Aktiver udgør 4.483.086 kr. med tilgodehavender på 757.930 kr. Gælden andrager
268.884 kr. og egenkapitalen 4.972.132 kr., herefter fremkommer status balancesum med
5.241.016 kr.
Kassereren oplyste om de øgede honorarudgifter til bestyrelsen, at disse er en følge af
bestyrelsens beslutning om honoreringen for gennemlæsning af 100 årets protokoller til
brug ved det afholdte 100 års jubilæum.
De senere års større beløb som afskrivninger er en følge af de igangværende
renoveringer af ledningsnettet, hvilket afskrives over en 40 åring periode.
4. Budget for 2007
Vandafgiften for 2007 forhøjes fra tidligere 3 kr./m3 til 4 kr./m3. Som grund herfor anføres
de mindre renteindtægter, der fremkommer efter afhændelse af en del af
obligationsbeholdningen i forbindelse med de igangværende renoveringer af
ledningsnettet.
I den forbindelse blev bl.a. nævnt udgifter på ca. 325.000 kr. til etablering af en
ringforbindelse ved Byvejen, som en forbedring af forsyningssikkerheden.
Ved etablering af en ringforbindelse ved Kastholmvej udskiftes en del af hovedledningen
på Hovedvejen fra 40 mm. til 75 mm.
5. Valg til bestyrelsen
Christian Berg og Niels Grann blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
Som suppleant blev Torben Larsen valgt. (i årets løb er suppleant Bjarne Bagge indtrådt i
bestyrelsen i forbindelse med Svend Larsens sygdom)
6. Valg af revisor og suppleant
Lillian Jensen blev genvalgt som revisor. Som suppleant blev Willy Hansen valgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Der foreligger ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og gav ordet til formanden for
afsluttende bemærkninger.
Formanden udtrykte en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og takkede Keld Nielsen
for den gode udførelse af jobbet som tilsynsførende for vandværket

Jens Erik Mogenstrup
Dirigent

Frimodt Søndergaard
Referent
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