
 

Oksbøl Sogns Vandforsyning  -  Generalforsamling 2014 
 

For året 2013 
 

Oksbøl Friskole torsdag den 26. marts. 2014 
 
Fremmødet var 25 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. 
      -Peter Petersen  – Michael Hansen  –  Erik Petz og Erik Krogh Sørensen  suppleant.   

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

  8. Eventuelt. 
 
 
 
Ad. 1.  
P.E. Nørgaard valgtes til Dirigent og EP førte protokollen.  
 
 
Ad. 2.  
Formanden orienterede om året 2013          
 
Der har ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser i året 2013 
 
Der er i årets løb udpumpet 78.182 m3. – Der er solgt 74.417 m3 
Det fordeler sig med 23.400 til husholdninger, og 50.000 til landbrug, og 1.000 til øvrige. 
 
De sidste målere er nu skiftet i Mjels området, så vi er færdige over hele sognet.  
Målerne kan fjern aflæses ved kørsel rundt i området, så der sendes ikke aflæsningskort 
ud længere.  
Aflæsningen tæller og danner grundlag for afregning af vand og spildevandsbidrag. 
 

Der er senest taget udvidet vandprøver 11. nov. 2013 og alle resultater ligger rigtig flot.  
 
Der er afhold kurser i vandværksdrift i samarbejde med DVN, hvilket er et nyt lovkrav  
Vi indstiller til at samarbejdet med DVN fortsætter.  
 
Dette for at få fælles fodslaw og sparringspartner overfor evt. indsigelser mod kommunen.  



Sdb. kommunes indsatsplaner fra 2012, er endnu ikke er vedtaget, da den skal i fornyet 
høring, efter at en ny vandplan er blevet vedtaget i folketinget hen over foråret. 
 
Oksbøl vand har sendt indsigelse til udformning af § 48 samarbejde.                                            
 
Filtersektionen er stadig i det gamle værk i Oksbøl og det er bestyrelsens hensigt at 
etablere ny filtersektion og det forventes at blive i 2015. 
 
Vi har også vurderet, at ud fra det afholdte kursus, i samarbejde med øvrige værker og 
gennemgang heraf, var det ”rettidig omhu” at vi fik startet op med samarbejdet de tre 
værker imellem og fik bygget et nyt vandværk. 
Ellers havde vi nok været lukningstruet i dag.  
 
Formanden sluttede med tak til  
- anlægspasser Bent B for flot renholdelsen og tak til bestyrelsen for godt samarbejde 
 
Beretningen og gennemgangen blev godkendt.  

- Formandens beretning i stikord er vedlagt protokollen.  

 
 
Ad. 3 
Regnskabet er ført af Als-bogføring.   
P.P. gennemgik regnskabet som vedlægges referatet til protokollen.  
 
Der er i årets løb 74.000 m3  
 
Indtægterne i alt er 753 t.kr. hvoraf 455 t.kr er vand forbruget. 
Driftsudgifterne i alt er på 322 t.kr. og resultat før afskrivninger er på 431 t.kr.   
Afskrivninger udgør 234 t.kr.  
Udgifterne bliver på 556 t.kr. hvilket giver et overskud på 197 t.kr.  
Gæld ved årets udgang var på 1.303 t.kr.  
Debitorer udgjorde 104 t.kr. men er her i februar reduceret væsentlig.  
 
Aktiver / passiver ballancerer med 4.964 t.kr.  
 
Regnskabet blev enstemmig godkendt.  
 
 
Ad. 4. 
Budgettet tager udgangspunkt i det foregående regnskab, og taksterne som under pkt. 5.  
 
Budget blev godkendt, og vedlægges protokollen.   
 
 
Ad. 5.  Indkomne forslag.  
 
Taksbladet blev drøftet og godkendt. – der er en justering til 400 kr. på rykker nr. 2.  
Taksbladet lægges ud på hj-siden.  



Vederlag til bestyrelsen.  
Formanden redegjorde for: 

-  at kørselshonorar til formanden blev reguleret fra 10 – 15.000 kr.  
- ligeledes blev det indstillet til at sekretæren modtog ca. 3.000 for sit arbejde. 
- Og at bestyrelsen tager én årlig tur – eks SDB Revy til ca. 7.000 kr.  

 
Forsamlingen godkendte indstillingen.    
 
 
Ad. 6.  
Der var genvalgt til Peter Petersen, Michael Hansen og Erik Petz.   
- og Jeppe Knudsen blev valgt som suppleant.  
 
 
Ad. 7. 
Der var genvalg til revisorerne – Erik Otten og Oscar Lund og Lise Thomsen som 
suppleant.  
 
 
Ad. 8.  
Eventuelt.    
Der var ikke øvrigt under evt. og formanden takkede Dirigent og forsamling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskabet – budget og takstblad er vedlagt protokollen.  

- Samt stikord til formandsberetning  

 
 
 
 
 
 
 
 
For referatet      Godkendt  

Erik Petz     P.E. Nørgaard  

27. marts 2014  


