Generalforsamling d. 14. juni 2015 kl. 1000
Roholte Forsamlingshus.
Der var fremmødt 42 medlemmer.
Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og bad om forslag til dirigent.
Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
indvarslet rettidigt og dermed lovlig.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Protokol og bestyrelsens beretning.
3) Regnskab.
4) Indkomne forslag.
Ingen
5) Valg til bestyrelse.
På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen
Jan Schneider
Hugo Christensen
Suppleant, Frank Høj Jensen.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt
Bestyrelsens beretning
-

-

Levering af vand fra Nk-forsyning fungerer fint
Der har været 2 afbrydelser af vandforsyningen af 3-4 timers varighed. Det skyldtes
overgravede vandrør ved entreprenørarbejde ved Sjolte.
Det fungerer fint med de nye fjernaflæsningsvandmålere. Pt. kører Morten rundt med en
smartphone + app der opfanger datasignaler fra målerne til en konverterenhed, som så
overfører dem til et computerprogram.
Som noget helt nyt er der en netværksløsning til indsamling af målerdata. Morten
undersøger om det er en mulighed for os. Det vil give os mulighed for hurtigere at
lokalisere lækage og brud, samt danne et perfekt datagrundlag for at tilbyde brugerne en
app, så de selv kan følge deres forbrug. Man vil stadig selv kunne aflæse måleren
manuelt.
Vi har haft 2 ledningsbrud. Et på Ternevej 1 et på Digestykket 13.
Totalt er det blevet 1,73kr. billigere pr m3 vand, idet NK-forsyning har sænket deres
leveringspris. Staten har til gengæld øget vandmiljøafgiften med 0,50kr
Iht. takstbladet er gebyr for aflæsningskort til vandmålere, der er placeret således at der
ikke kan fjernaflæses ( f.eks. med et jerndæksel over), sat til 350,00+ moms
Tjørnevænget 12 skal skiftet håndtag og kugleventil på åbne/lukkeventilerne.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer fra salen.

Regnskab
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Kassere Morten Christensen fremlagde årsregnskabet og bemærkede at revisoren har
godkendt som retvisende.
Nettoresultatet for 14/15 er 29.647kr mod sidste år 65.260kr.
Den nye ledning til NK-forsynings brønd afskrives over 15 år, men forventes at kunne holde
måske 50 år eller mere.
De nye fjernaflæselige vandmålere afskrives over 6 år. Det er den periode der går inden de
skal stikprøvekontrolleres.
Årets resultat er således 29.647kr. Den likvide beholdning er 499.013kr.og egen kapitalen
608.884kr.
NK Forsyning har nedsat deres pris på vandet, vi køber hos dem, og vi har derfor også
kunnet nedsætte m3-prisen fra 10 til 8,50 kr. (Oveni vandværkets m3-pris lægges vandafgift
til staten og moms af begge dele).

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer
Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
Valg af bestyrelse
På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen
Jan Schneider
Hugo Christensen
Suppleant, Frank Høj Jensen.
Alle blev genvalgt
Valg af revisor
Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt.
Eventuelt
Ingen bemærkninger

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling.
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