
Generalforsamling i Sognegården den 2. juni 2O2L kl. L9:00

Peter Storgaard bød velkommen.

1. Vals af dirisent:

Karl Aage Dahl blev valgt og konstaterede, at der var indkaldt i rette tid.
2. Formandens beretninA:

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med Peter S som formand, Peter

H. som næstformand, Keld som sekretær, Søren som kasserer og Lars som bestyrelsesmedlem.

Året 2020 var et år med corona og der blev ikke sat så meget i gang.

Der er blevet beplantet og sået græs ved vandværket.

Vores WS folk og grave entreprenør har været på kursus i hygiejne for håndvaerkere sammen med

bestyrelsen, der også har deltaget i flere webinarer.
På udstykningen ved Flintemarken har Trefor varme lagt deres fjernvarmerør oven på vores

vandrør. Bliver de ikke flyttet, bliver der lavet en fælles målebrønd til udstykningen.

Vi har fået automatisk pejling på råvand.

Der har været ledningsbrud på Jens Thuesensvej 26-43, Druehaven 23 og et stort udslip ved SCA på

C. F.Tietgensvej.

Fra 2021, er forbruger betalingen flyttet til 1. maj og årsopgørelsen til L. november. Der er ca. LOY,,

der får 1. rykker og2%2. rykker. Lukkebrev til ca. 10+

Vandanalyser har været ok og kan ses på hjemmesiden.

Vandforbrug fra 01-L0-2019 -> 30-09-2020 = LL3.986 m3

Vandforbrugfra 01-01-2019 -> 01-01-2020=L00.422m3 (274 m3 pr. dag)

Der var 2 forbrugere der ikke havde frostsikret deres måler som frøs. En ny måler koster 225Okr

med moms.

Vandværket har 709 forbrugere.
Peter S. takkede bestyrelsen og suppleanter for det gode samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Resnskabsaflægselse:

Søren Overgaard fremlagde regnskabet.

I regnskabsåret har vi haft et bruttoresultat på 566.473,-

Resultat af primær drift -15.433,- og årets resultat 0,-

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget:

Søren Overgaard gennemgik budgettet.
I 202L forventes en indtaegt på 804.500,-

Driftsudgifter på 350.000,-

Administrations omkostninger 393.000,-

Årets resultat -158.500,-

l2022forventes en indtægt på 932.500,-

Driftsudgifter på 41L.000,-

Administrations omkostninger 419.500,-

Årets resultat -175.000,-

Underskuddet tages af beholdningen.

Budgettet blev godkendt.



5.

7.

8.

Behandlins af indkomne forslae:

lngen forslag.

Vale til bestvrelsen:

Peter Holm og Keld Adriansen blev genvalgt.

Søren Thomsen blev genvalgt som suppleant.

Vale af bilasskontrollant:
Karl Aage Dahl blev genvalgt.

Valg af bilagskontrollant suppleant:

Andres Brandstrup, Jordbærhaven 8 blev valgt.

Eventuelt:

Peter S. informerede at de ny vandmålere hjælper med at finde vandspild hos forbrugerne.

Peter S. takkede de fremmødte og bød på smørrebrød, kage og kaffe.


