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Oksbøl Sogns Vandforsyning  -  Generalforsamling 2018 
 

For året 2017 
 

Oksbøl Friskole onsdag den 21. marts 2018 
 
 
 
Fremmødet var 22 inkl. bestyrelsen. (365 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. 
       På valg er Peter Petersen - Michael Hansen – Erik Petz– Jeppe Knudsen suppleant.   
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
      - Erik Otten og Oscar Lund – Lise Thomsen suppleant  
  8. Eventuelt. 
 
 
 
Formanden bød velkommen - - 
 
 
Ad. 1.  
Oscar Lund valgtes til dirigent og EP førte protokollen.  
 
 
Ad. 2.  
Der er solgt 69.256 m3 –  mod 67.736 m3 i 2016.  
Samlet oppumpet mængde – 71.135 m3 –  
Der bruges vand internt til filterskyl.  
Husstandene har brugt 22.480 m3 og landbruget har brugt 44.554 m3.  
Vandspildet på ledningsnettet er på 1,2% 
 
Værkets drift har været problemfrit, med få udgifter til reparations opgaver.  
Der har været problemer med en skylleventil som var rustet fast.  
Sker det igen risikerer vi at værket går ned, og derfor installeres alarm på flowmåler.  
Der har været ledningsbrud på Kådnervej. 
 
Der var orientering om skovrejsningsprojekt, samt vandsamarbejdet.  



Ligeledes blev orienteret om Sønderborg Forsyning´s planer for nyt vandværk i Havnbjerg, 
og om mulighed for nødforsyning værkerne imellem. 
Råvandsledning fra Broballe til Oksbøl vil blive igangsat senere.  
 
Der er indført ledelsesvurderingssystem, og fra EU er der nye regler vedrørende 
persondata.  
 
Beretningen blev godkendt. – er vedlagt referatet i stikordsform 
 
 
Ad. 3 
Regnskabet er ført af Als-bogføring.   
P.P. gennemgik regnskabet for 2017 som vedlægges referatet til protokollen.  
 
Salg af vand er i alt er 699 t.kr.  
Driftsomkostningerne i alt er på 257 t.kr. og administrationsomkostningerne er på 117 t.kr.   
Egenkapital er på 4.516 t.kr.  
Kassekredit ved årets udgang er på 453 t.kr. mod 925 t.kr. i 2016.  
Aktiver / passiver ballancerer med 5.314 t.kr.  
 
Regnskabet er ændret i forhold til tidligere grundet andet regelsæt.  
Der er en overdækning på 184 t.kr. 
Det er delt op på på produktionsomkostninger og distributionsomk.  
 
Regnskabet er godkendt af revisorerne og vedlægges protokollen.  
 
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
 

Ad. 4. 
Budgettet tager udgangspunkt i det foregående regnskab  
Budget 2018 og 2019 blev godkendt, og vedlægges protokollen.   
 
 
Ad. 5.  Indkomne forslag. – ingen udefra. –  
 
 
Ad. 6.  
På valg er Peter Petersen - Michael Hansen og Erik Petz / modtager ikke valg  
Jeppe Knudsen suppleant.   

- Valgresultatet blev. 
- Peter Petersen 21 stemmer og Michael Hansen 20 stemmer 
- Nyvalgt blev Jeppe Knudsen 13 stemmer og suppleant Claus Sørensen med 9 

stemmer.  
 
 
 
 



Ad. 7. 
Der var genvalg til revisorerne – Erik Otten og Oscar Lund og Poul Tonnesen blev valgt 
som suppleant.  
 
 
Ad. 8.  
Eventuelt.  
Der var spørgsmål til tvangsauktioner, samt hvorledes det blev håndteret af vandværket. 
 
 
 
 
 
 
Regnskabet – budget og takstblad  er vedlagt protokollen.  

- Samt stikord til formandsberetning  
 
 
 
 
For referatet      Godkendt  
Erik Petz     Oscar Lund  
21. marts 2018 


