
Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Generalforsamling 2016 
 
 
Sted / tid : Vossevang Kro, Frederikssundsvej 198 , 3310 Ølsted, Søndag den 07. august 2016  
kl. 10.00 
      
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Årsregnskab 2015/2016 til godkendelse. Budget 2016/2017 til efterretning. 
4. Indkomne forslag.                                                                                                                                                                                                                                     

a. Ingen forslag modtaget fra andelshavere.  b.Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen. 
 

5.                                                                                                                                                                             
.Valg af bestyrelse: 
a. Valg afFormand for 2. år.  (Per Hansen er på valg, ønsker ikke genvalg)  
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.(Henning Petersen er på valg, ønsker genvalg) (Arne 

Nielsen er på valg, ønsker genvalg) Bestyrelsessupplant for 2 år. 
6. Valg af revisor 

a.   Valg af 2 revisorer for 1 år  (Åge Olsen og Erling Kauffmann er på valg, ønsker begge 
genvalg   

b.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år  (Knud Bell er på valg, ønsker genvalg) 
7. Eventuelt 

  
 
Per hansen bød velkommen til alle de fremmødte til Generalforsamlingen år 2016 og gik over til 
Dagsordenens punkt 1.valg af dirigent og referent. Bestyrelsens forslag til dirigent er  
Erling Kauffmann og  forslag til referent er Erik Degnemark. Der var ikke andre forslag og begge 
blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen d.d. den 07.august 2016 er lovligt indkaldt idet 
kuverten med indkaldelsen er poststemplet 13.07.2016 
.  
Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort i avisen, Halsnæs Posten. 
Der var ingen indvendinger mod indkaldelsen . 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
Formanden Per Hansen bød alle fremmødte velkommen til Andelsselskabets Ølsted Strands 
Vandværks ordinære generalforsamling 2016. 
 
Formanden bad de fremmødte om at mindes de andelshavere der siden sidste generalforsamling er 
afgået ved døden med en kort stilhed. 
 
 
 



Ordet blev givet til formanden for fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
Beretningen vil blive vedlagt nærværende  referatet. 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretningen 
Som formand for bestyrelsen har jeg været glad for den saglige,omhyggelige ,men også hyggelige 
arbejdsform,der har præget arbejdet i det forgangne år. 
Formanden konstaterede at der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og 2 møder i kontaktudvalget.     
Stikord og spørgsmål i forbindelse med  beretningen : 
 
 
Focus for året  har langt overvejende været at få etableret en investerings og 
vedligeholdelsesplan.Samt at få igangsat vedligeholdelsesarbejdet. 
Vi har nu en oversigt over de nødvendige investeringer.Væsentligst er den elektroniske styring,idet 
det fremadrettet kniber med at skaffe reservedele. 
 
Vi har haft en sag hvor der  trængte vand ind på vandværket igennem fundamentet. 
Dette blev lavet og vi fik samtidig ændret rørføringen lige omkring vandværket som var en del af 
investeringsplanen. 
   
Vandet. 
Vandet fra vort vandværk er af fin kvalitet. Det oppumpede vand er fint gammelt grundvand. 
Alle rapporter som vi får fra ALS Denmark A/S med analyser af vandkvaliteten viser at vi 
overholder samtlige af de tilladelige grænseværdier med min. 50 %.Nogle langt bedre. 
Vandforbruget er stigende, og for tiden på ca. 33.000 m3 om året. Det er en stigning på næsten      
10 % 
Vandværket bliver løbende renoveret og er i tip top stand. 
 
Ledningsnet og vandmålere. 
I indeværende regnskabsår har der allerede været flere brud som følge af et lynnedslag i 
vandværkets elektronik der bevirkede at trykket ændrede sig. 
Reelt har vi kun haft et brud i 2016 delen af regnskabsåret 
 
Økonomi. 
Vi har grundlæggende sund økonomi. 
 
I forhold til de mange problemer der har været med opkrævninger de foregående år er vi glade for at 
kunne fortælle ,at vi endelig har haft det vi regner med kan kaldes et normalt år i den forgangne 
periode, selv om der fortsat udsendes en del rykkere. 
 
Vi har renoveret vores takstblad. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
  
     
Punkt 3.  Næste punkt på  dagsordenen var kasserens fremlæggelse af årsrapporten for 2015/2016. 
 
 
Regnskabet + budget  blev herefter enstemmigt godkendt. 



 
Indkomne forslag.: 
 
Der er ikke indkommet nogen forslag fra andelshaverne. 
 
Vedtægtsændringerne fra bestyrelsen.Det er foreslået på bankens foranledning. 
Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt.. 
  
 
 
Valg af bestyrelse. 
 
Valg af formandfor 2 år:  Per Hansen  afgår som formand. 
Valg af formand for 2 år: Peter Jeppesen blev valgt. 
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Henning Petersen blev valgt.     Arne Nielsen blev valgt. 
Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år: Per Hansen.                                                                         
Valg af 2 revisorer for 1 år: Åge Olsen og Erling Kauffmann blev valgt. 
Valg af revisorsuppleant for 1 år:  Knud Bell blev valgt. 
 
Eventuelt. 
Henriette læste en mail /takketale op til Per Hansen der gik af som formand. 
(forfatter: Arne Nielsen) 
 
 
Telefon nr. til VVS manden. VVS Kraft vagttelefon: 47 76 06 66 
Vandværket: Kontortid mandag mellem 14.00 – 16.00   Telefon: 70 21 47 74 
 
 
 
Afslutning: Tak for god ro og orden. Generalforsamlingen 2016 er slut. 
 
 
 
. 
. 


