Referat af bestyrelsesmøde d. 7. januar 2019
Kildehuse- Strandhuse vandværk

Deltagere:
Benny Eilstrup, Torben Møller, og Fanny Villadsen (referent)
Mødested: Æble alle 63
Afbud: Palle A. Schjerning. David Skydsgaard, Kenneth Nielsen
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra d. 22. november 2018
2) Nyt fra formanden
3) Økonomi/budget
4) Generalforsamling
5) Eventuelt
6) Næste møde

Mødereferat
1) Referat af bestyrelsesmøde d. 22. november 2018 blev godkendt.
2) Nyt fra formanden:
- Benny aflæser udpumpet vandmængde og fremsender til kommunen og Torben, så vi kan
beregne svindprocenten for afregningsperioden 2018.
- Donslab prøveudtagning på Højvangen 3 – der er taget omprøve og alt er ok.
- Rapport fra gennemgang af rentvandstank – Danwatech har udført inspektion af tanken, den har
det fint, det er småting der skal laves. Taget på vandværket er overfløjet med drone, og tilstanden
er desværre kritisk. Hele taget skal skiftes. Der er indhentet tilbud fra tømrer, det bliver 45.000 kr.
Med forbehold for at spær og isolering også kan have taget skade, det ved vi først, når taget bliver
pillet af. Men der kan komme en ekstraudgift. Torben fortsætter dialog med tømrer vedr.
reparationer af tag og evt. gennemgang af murværk. Benny tager sig af småreparationer på selve
tanken.

3) Økonomi/budget
- Der er udarbejdet saldoopgørelse, og alt tyder på at vandværket kommer ud af 2018 med et
underskud på mellem 40.000 og 50.000 kr. grundet øgede udgifter til ledningsreparationer,
vedligehold af vandværk og ledninger. Der var afsat penge til disse investeringer i investeringsplan

Side 1 af 2

som blev vedtaget på GF i februar 20018, men investeringsplan og driftsbudget har ikke været
samkørt. Dette sker fra 2019.
Der udestår investering i nyt tag, afsyring af boringer samt fremtidsplan for ledningsrenovering.
Værket har pt. 367.000 kr. i likvid kapital på to bankbøger og 24.000 kr. til aktiekursen d.d.
Torben arbejder videre med regnskabet, som fremlægges på GF til februar. Takster forventes
fastholdt.
4) Ordinær generalforsamling afholdes i Nr. Asmindrup Forsamlingshus d. 22. februar 2019 kl. 19.00.
Bestyrelsen mødes kl. 17.30.
Benny Eilstrup og Fanny Villadsen er på valg til bestyrelsen + suppleant.
Der er bestilt annonce i Ugeavisen d. 6. feb.
5) Ingen punkter til eventuelt.
6) Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 7. februar kl. 18.30 hos Torben.
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