Dynt-Gammelgab Vandværk
afholder
Generalforsamling
Tirsdag d. 26. marts 2019 klokken 19:30
på
Nette Jensen i Skelde.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og protokolfører.

2.

Formandens beretning om det forløbne år.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.

Budget, herunder takstblad for det kommende år, fremlægges til godkendelse.

5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, samt bilagskontrollanter.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Karin Tychsen, Søren Jensen og Poul Erik Nielsen.
(Alle 3 modtager genvalg)
b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollant.
Efter tur afgår Niels Frederik Jensen.
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Eventuelt.

Det underskrevne regnskab og budget for 2019, ligger til gennemsyn hos kassereren fra
d.d. og kan hentes på: www.dyntskelde.dk
Vi glæder os til at se Jer til årets Generalforsamling!
Dynt den 6. marts 2019
Karin Tychsen, formand.
Martin Hansen
Birger List-Jensen, sekretær

Poul Erik Nielsen, kasserer.
Søren Jensen
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mojn,
hermed fremsendes forslag til behandling på generalforsamling 2019.
Forslag
Hver andelshaver (83 stk. ) indbetaler 5.000 kr. som ekstraordinær indbetaling til
Dynt-Gammelgab Vandværk.
Formål
Pengene bruges til udskiftning af vandrør i Gammelgab.

Sender du lige et svar ,at du har modtaget mit forslag.
mvh.
Jan Marcussen
Skeldevej 24
23421925

30.1.2019
Forslag til igangsætning af renovering af ledningsnet i Gammelgab
samt ændring af takstblad for 2019.

I dag er Dynt Gammelgab Vandværk den største enkelt forbruger hos Skelde
Vandværk. På trods af at vi i Dynt Gammelgab Vandværk er 84 andelshavere, har vi
kun en stemme ved Skelde Vandværks generalforsamling. Derfor bør der arbejdes
hen imod en sammenlægning af Dynt Gammelgab Vandværk og Skelde Vandværk
inden for de næste 9 år.
Det blev aftalt med Skelde Vandværk at ved sammenlægning af vores vandværker,
skulle de dele af Dynt Gammelgab Vandværks ledningsnet, der bestod af jernrør,
være erstattet af plastrør. Gammelgab mangler stadig. Jeg foreslår at renoveringen af
ledningsnettet i Gammelgab startes, for at alle andelshavere i Dynt gammelgab
vandværk, ved en sammenlægning med Skelde Vandværk, får mulighed for
indflydelse på det vand vi aftager.
Tilbuddet på udskiftning af rørene i Gammelgab lød d. 24.11.2016 på ca. 200.000kr
+moms.
Renoveringen betales ved at forhøje det eksisterende lån eller optage et nyt.
For at kunne finansiere tilbagebetalingen af det nye lån samt lånet fra renoveringen
af rørene i Dynt og rørledningen til Skelde inden for samme tidsramme på 10 år,
foreslår jeg følgende ændringer til takstbladet for 2019.
• Vandpris : ((Vandpris Skelde + 10%) + 0,25kr (pumpe) + 2kr)+moms
(Det vil give en aktuel vandpris på 5kr + moms)
• Fast bidrag : 1200kr + moms.
Dette vil give en forventet merindtægt på ca. 26000kr + moms, og det vil med det
budgetterede overskud på 6500kr kunne finansiere de gamle og nye lån.

Eksempler på årlig vandregning med oprindelig og foreslået takstblad:
Priserne er med afgifter og moms.

Oprindeligt
Foreslået

Keld Christensen

50 m3
2490kr
2240kr

100 m3
3106kr
2981kr

150 m3
3721kr
3721kr

200 m3
4337kr
4462kr

250 m3
4953kr
5203kr

30.1.2019

Indsendt af Keld Christensen
Takstbladsforslag for Dynt – Gammelgab Vandværk 2019. Vs.1

Anlægsbidrag (afgift for nytilslutning):

Hovedanlægsbidrag pr. ejendom
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag

kr. 5.000,00 + moms
kr. 3.000,00 + moms
kr. 4.000,00 + moms

Ved tilslutning af ejendomme udenfor det eksisterende forsyningsledningsområde
betales de faktiske udgifter i stedet for det faste forsyningsledningsbidrag på kr.
3.000,00.
Driftsbidrag:
Fast bidrag pr. ejendom pr. år
kr.
1200,00 + moms
Afgift af ledningsført vand
kr. 6,18 pr. m3 + moms
Bidrag til grundvandskortlægning
kr. 0,19 pr. m3 + moms
Bidrag til vandsamarbejde
kr. 0,48 pr. m3 + moms
Forbrugsafgift kr.
((Vandpris Skelde + 10%) + 0,25kr (pumpe) + 2kr)+moms

Betalingsterminer:
1. juli á conto opkrævning:
1. januar aflæsning:

Betaling 1. august.
Betaling 1. februar

Såfremt indbetaling ikke er foretaget inden henholdsvis 1. november og 1. maj, vil
restancen uden yderligere varsel blive overgivet til inkasso.
Gebyrer:
Rykkergebyr:
For sen indsendelse af selvaflæsningskort:

kr. 100,00 (momsfrit)
kr. 100,00 (momsfrit)

30.1.2019
Gebyr for aflæsning af vandmåler:

kr. 250,00 (momsfrit)

