Dynt-Gammelgab Vandværk
Protokol Generalforsamling
Tirsdag d. 29. juni 2021 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.

Protokol:

Ad. 1.

Som dirigent vælges Hans Erik Fogh.
Som protokolfører vælges Poul Erik Nielsen.
Hans Erik konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Tilstede er 11 inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 gæster fra Skelde
Vandværk.

Ad. 2.

Beretning over år 2020:
Så er vi her igen til en lidt forsinket generalforsamling pga. Corona.
Det bliver igen en kort beretning… 2020 har ligesom 2019 været et år hvor
tingene er gået sin gang uden problemer.
Vi brugte 26.730 kbm i 2020. Det ligger en anelse højere end 2019 og 2017
hvor vi brugte omkring 26.000 kbm. 2018 lå lidt højere med den tørre
sommer.
Alle analyser fra Skelde vandværk ligger på Dynt-skelde-landbsbylaug
hjemmeside. Ingen anmærkninger og anormaliteter i 2020 og heller ikke frem
til nu.
Skelde sænker vandprisen og det faste bidrag i år og næste år.
Der har ikke været nogen ledningsbrud eller andre problemer i 2020.
Vi deltager også stadig så vidt muligt i vandrådets og vandsamarbejdets
møder. Der var generalforsamling forleden, som vi godt nok ikke deltog i og
referatet er ikke tilgængeligt endnu. Men der arbejdes med BNBO’erne og
vandsamarbejdet hjælper vandværkerne med forhandling med lodsejerne,
hvis de ønsker det.
Og så er der vist kun tilbage at sige…
Tak til bestyrelsen (og Skelde Vandværk) for godt samarbejde.

Ad. 3.

Årets regnskab:
Indtægter:
Omkostninger:
Afskrivninger:
Finansiering:
Resultat:

445.256 kr.
308.009 kr.
46.725 kr.
10.076 kr.
80.443 kr.

Ole Hansen og Jan Marcussen spørger ind til tab på debitorer og udgifter til
incasso. De finder udgifterne for høje. Poul Erik svarer, at det ikke var
realistisk at opnå betaling, hvorfor det blev besluttet at tage tabet.
Regnskabet godkendes.

Ad. 4.

Budget 2021:
Indtægter:
Omkostninger:
Afskrivninger:
Finansiering:
Resultat:

269.390 kr.
130.110 kr.
46.725 kr.
8.100 kr.
84.455 kr.

Takstblad:
Der er følgende ændringer til takstblad i forhold til sidste år:
Afgift af ledningsført vand og bidrag til vandsamarbejde er steget.
Der er indført ny procedure ved manglende betaling. Såfremt indbetaling ikke
er foretaget rettidigt, fremsendes først rykkerbrev og herefter lukkevarsel. Hvis
de i fremsendte skrivelser angivne tidsfrister ikke overholdes, lukkes for
vandet uden yderligere varsel.
Der er desuden indført nyt luknings- og genåbingsgebyr på 500,00 kr.
Budget og takstblad for 2021 godkendes.

Ad. 5.

a. Karin Tychsen, Søren Jensen og Poul Erik Nielsen bliver genvalgt til
bestyrelsen.
b. Poul Martinussen og Jesper Nielsen bliver genvalgt som suppleanter.
c. Niels Frederik Jensen bliver genvalgt som bilagskontrollant.
d. Hans Erik Fogh bliver genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.

Ad. 6.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 7.

Tøge Tychsen spørger til, hvordan boringerne er beskyttet og henvender sig
til Skelde Vandværk i den henseende. Frode Lehmann kommenterer det med,
at beskyttelseszonen gradvist bliver større, og alle regler bliver overholdt.
Karin fortæller, at vi til næste år ønsker at annoncere indkaldelse til
generalforsamling via Ugeavisen. Der er ingen protester.
Dirigent Hans Erik Fogh afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og
orden.

