ANDELSSELSKABET KERTE & OMEGNS VANDVÆRK
Ordinær generalforsamling
Referat:
Dato:

mandag den 12.oktober 2020 kl. 19,00

Sted:

Klubhuset, Kertevej 61, i Kerte.

Mødte:

Bestyrelsen ved:
Formand Kai Egede Jensen
Kasserer Lise Hansen
Flemming Nielsen
Jørgen G. Hviid
Martin Jensen
Medlem Lars Kristian Pedersen.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

Ad. 1
Lars Kristian Pedersen blev foreslået til dirigent af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet jfr. foreningens vedtægter.
Referent, Flemming Nielsen.
Ad. 2
Bestyrelsen beretning blev fremlagt af formanden. (Årsberetning 2019, som er sendt ud
sammen med indkaldelsen i marts, og som ligger på hjemmesiden.)
Beretningen fra marts blev godkendt.
Ad. 3
Uddrag af det reviderede regnskab er sendt ud sammen med indkaldelsen.
Regnskabet blev fremlagt af Lise Hansen.
Regnskabet er revideret af BDO- Statsautoriseret revisionsaktieselskab i Middelfart samt
foreningens egne interne valgte revisorer.
Regnskabet og protokollat blev godkendt.
Ad. 4
Budgettet for 2021 blev fremlagt og godkendt
Bestyrelsen ligger op til at fastholde priserne i 2021

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)
Stikledningsbidrag

8.000 kr.
20.000 kr.
8.000 kr.

Driftsbidrag:
Fast årlig afgift pr. måler

500 kr.

Fast årlig afgift til ledningsudskiftning pr. enhed.

300 kr.

Vandafgift pr. m³

6,50 kr.

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³

6,13 kr.

Gebyrer:
Lukkegebyr plus påløbne omkostninger

400 kr.

Genåbningsgebyr plus påløbne omkostninger

400 kr.

Rykkergebyr pr. gang

200 kr.

Vandværkets regnskab skal som udgangspunkt gå i 0,- Der skal være penge til
akutreparationer, men indestående skal afspejle den forventede renovering i løbet af året, eller
fremtidige år. Pt. er der knap kr.100.000,- til drift/år.
Ad. 5
Der er ikke indkommet forslag.
Ad. 6
Jørgen og Martin er på valg. Begge modtager genvalg.
Der skal vælges en suppleant.
Brian Hansen, Kolleshusevej 13.Ikke tilstede, men vil gerne være suppleant.
Ad.7
Alle revisorer er på valg.
Marianne Larsen og Jens Kærsbøl blev genvalgt som internrevisorer.
Der blev ikke valgt revisorsuppleant pga. manglende fremmøde.
BDO. Er genvalgt som revisor.
Ad. 8
Eventuelt:
Sidste del af renoveringen Kerte-Ørsbjerg, samt om-kobling af de sidste huse forventes
færdigt i uge 42/43. Der er observeret en større lækage på Ørsbjerg-ledningen, og der sættes
en sektionsmåler for at lokalisere bruddet.
Nyt tiltag på kortvisningen som kan hjælpe graveentreprenører. De blå ledninger er indmålt,
de røde er ikke. SMS-ordningen er også kommet i gang, pt.35 tilmeldt,
Assens kommune vil revidere plan for vandindvindingsområde. BNBO. Der bliver efterspurgt
af lodsejerne i forsyningsområdet hvornår de kan forvente et svar, eller afklaring. Svaret er at
vi afventer kommunens svar.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden sagde tak for deltagelse.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl.20.10
Kerte den.12 oktober 2020
Flemming Nielsen

