
 

Oksbøl Sogns Vandforsyning  -  Generalforsamling 2016 
 

For året 2015 
 

Oksbøl Friskole onsdag den 30. marts 2016 
 
Fremmødet var 18 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. – orientering om revideret regulativ. 
  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.  
Formanden orienterede om året 2015          
Der er i årets løb udpumpet 72.820 m3 samt yderligere ca. 5.000 m3 if med indkøring af 
nye filtre  
Der er solgt 68.946 m3.  
Værkets drift har været problemfrit, med få udgifter til reparations opgaver.  
Der har været et enkelt ledningsbrud. 
Der er indført ledelses system samt beredskabsplan 
 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret og indeholder mange gode oplysninger for 
forbrugerne  - herunder vandanalyser som er fine og et ajourført regulativ mm. 
 
Der blev informeret om installation, af de nye filtre som blev påbegyndt uge 11, og forløb 
efter al forventning.  
Herudover blev der orienteret om fjernelse af dele af det gamle værk, hvor resten ændres 
til materiale- og lagerrum.  
 



Der blev fortalt om indsatsplaner og det kommende skovrejsningsprojekt.  
Det forventes der holdes Åbent Hus samt Jubilæum et gang i efteråret  
 
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 68.946 m3  
 
Indtægterne i alt er 734 t.kr. hvoraf de 413 t.kr er direkte vandsalg 
Driftsudgifterne i alt er på 264 t.kr. og resultat før afskrivninger er på 469 t.kr.   
Udgifterne bliver på 492 t.kr. hvilket giver et overskud på 241 t.kr.  
Kassekredit ved årets udgang er på 1.040 t.kr.  
Aktiver / passiver ballancerer med 5.522 t.kr.  
 
Regnskabet er godkendt af revisorer med påtegning og vedlægges protokollen.  
 
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. 
 

 

Ad. 4. 
Budgettet tager udgangspunkt i det foregående regnskab  
 
Budget 2016 og 2017 blev godkendt, og vedlægges protokollen.   
 
 
Ad. 5.  Indkomne forslag. – ingen udefra.  
Formanden orienterede om taksblad og en justering af regulativet, som tager 
udgangspunkt i det lovmæssige. 
 
 
Ad. 6.  
På valg er Peter Petersen – Michael Hansen – Erik Petz – Jeppe Knudsen suppleant.   

- Der var genvalg.  
 
 
Ad. 7. 
Der var genvalg til revisorerne – Erik Otten og Oscar Lund og Lise Thomsen som 
suppleant.  
 
 
Ad. 8.  
Eventuelt.  
Der blev vist oversigtstegning med området Skovrejsning.  
 



 
 
Regnskabet – budget og takstblad er vedlagt protokollen.  

- Samt stikord til formandsberetning  

 
 
 
For referatet      Godkendt  

Erik Petz     Oscar Lund  

31. marts 2016  
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som hidtil.  
 
 

Peter Petersen  petersen@karholm.dk 74450449 Formand  

Jimmy Simonsen, jimmy.simonsen@sim-tec.dk   74452004 Bestyr. m. Oksbøl  

Michael Hansen   kloeverholm@bbsyd.dk 21674095     Bestyr. m   Brob              

Erik Krogh Sørensen        eks.mjels@gmail.com 30350954 Bestyr  m   Mjels                          

Erik Petz,  erikpetz@live.dk   21303252 Sekretær  

 
 
Erik Petz – 31. marts 2016.  
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