
 

Oksbøl Sogns Vandforsyning  -  Generalforsamling 2015 
 

For året 2014 
 

Oksbøl Friskole mandag den 23. marts 2015 
 
Fremmødet var 26 inkl. bestyrelsen. (367 forbrugere) 

 
Dagsorden ifg. Vedtægterne  

 
  1. Valg af dirigent og protokolfører. 
  2. Bestyrelsens beretning. 
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
  4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.    
  5. Behandling af indkomne forslag. -  
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
       Poul Tonnesen – modtager ikke genvalg – Jimmy Simonsen – Jeppe Knudsen suppleant.   

  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
      - Erik Otten og Oscar Lund – Lise Thomsen suppleant  

  8. Eventuelt. 
 
 
Formanden bød velkommen - - 
 
Ad. 1.  
P.E. Nørgaard valgtes til Dirigent og EP førte protokollen.  
 
 
Ad. 2.  
Formanden orienterede om året 2014          
 
Det har været et godt år for vandværket –  
Der har ikke været driftsforstyrrelser og ingen ledningsbrud  
Dog har det været nødvendigt med eftersyn på de gamle filtre. 
 
Der er udpumpet 73425m3   
- svind 2745m - 
 
De nye målere virker perfekt og giver en hurtig og korrekt aflæsning  
Energiforbruget er 0,5kw pr. m3 vand  
Der er lavet tilstands rapport af vandværket som viser alt er i orden. 
Vandanalyserne er flotte og uden bemærkninger, og de kan ses på vores hjemmeside 
 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret og indeholder mange gode oplysninger for 
forbrugerne  - regulativ mm. 
 
Der er indført ledelsessystem – Udarbejdet beredskabsplan og handleplan. 



Der er påbegyndt installering af nye filtre i uge 11, 
Filtersektionen var til debat i 2014 hvor bestyrelsen af generalforsamlingen fik mandat til at 
arbejde videre.  
 
Der blev informeret om N.A.G.  
Pilotprojekt behovsstyret indsatsplan og kommunens forslag til Indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse, samt møde 3 marts med Kommunen om vandsamarbejde som 
følge af brev fra Miljøstyrelsen v/ § 48 samarbejde  
 
Dette er på Vandrådets repræsentantskabsmøde den 16. april. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
Ad. 3 
Regnskabet er ført af Als-bogføring.   
P.P. gennemgik regnskabet som vedlægges referatet til protokollen.  
 
Der er i årets løb solgt 70.680 m3  
 
Indtægterne i alt er 738 t.kr. hvoraf de 424 t.kr er direkte vandsalg 
Driftsudgifterne i alt er på 258 t.kr. og resultat før afskrivninger er på 479 t.kr.   
Udgifterne bliver på 479 t.kr. hvilket giver et overskud på 258 t.kr.  
Gæld ved årets udgang var på 860 t.kr. hvilket er 440 t.kr lavere end 2013. 
 
Aktiver / passiver ballancerer med 4.779 t.kr.  
 
Regnskabet blev enstemmig godkendt.  
 
 
Ad. 4. 
Budgettet tager udgangspunkt i det foregående regnskab, og taksterne som under pkt. 5.  
Der er afsat 1.100 t.kr. til nye filtre.  
Filtersektionen var til debat i 2014 hvor bestyrelsen af generalforsamlingen fik mandat til at 
arbejde videre.  
  
Budget 2015 og 2016 blev godkendt, og vedlægges protokollen.   
 
 
Ad. 5.  Indkomne forslag. – ingen.  
 
 
Ad. 6.  
Poul Tonnesen har været i bestyrelsen i 25 år og modtager ikke genvalg.  
Erik Sørensen – Mjels blev ny valgt – Jimmi Simonsen blev genvalgt  
og Jeppe Knudsen – Oksbøl fortsætter som suppleant.  
 
Formanden takkede Poul T. for sit mangeårige virke – 25 år og 8 dage.  



 
Ad. 7. 
Der var genvalg til revisorerne – Erik Otten og Oscar Lund og Lise Thomsen som 
suppleant.  
 
 
Ad. 8.  
Eventuelt.  
Der var et enkelt spørgsmål vedr. hje-siden og vandanalyser.   
Der var ikke øvrigt under evt. og formanden takkede Dirigent, revisorer og forsamling.  
 
 
 
Regnskabet – budget og takstblad er vedlagt protokollen.  

- Samt stikord til formandsberetning  

 
 
 
 
 
For referatet      Godkendt  

Erik Petz     P.E. Nørgaard  

23. marts 2014  


