Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde (Onlinemøde)
Beslutningsreferat
Mandag 1. februar 2021 – kl. 18:00

Tilstede:

Inger, Karsten, Christian, Jørgen, Allan, Vivi, Geert

Afbud:
Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af regnskab 2020

2.

Godkendelse af budget 2021

Punkt 1 – Godkendelse af regnskab 2020
Regnskabet er gennemgået af hver enkelt.
VPU kontingent - kan vi lige få genopfrisket grundlaget for den store udgift i 2020
Vi blev som bekendt pålagt medlemskab af VPU og dermed 3 års kontingent 2017+2018+2019.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 2 – Godkendelse af budget 2021
Budgettet er gennemgået af hver enkelt.
Hvad med takstblad 2021 nogen ændringer ?
Vi mener ikke der er grundlag for ændringer i vandpriserne i 2021, da vi har flere indtægter fra tilslutninger og skat, og dermed kan overholde budgettet med de nuværende priser.
Derudover har vi på generalforsamlingen lovet at priserne ikke ville stige i 2021, når vi kom ud af den
økonomiske regulering.
Solgt vand: Hvorfor sætter vi det så meget lavere end hvad der er realiseret i 2020 ?
Grunden er at vi i 2020 har solgt ca. 50.000 m3 til Aarhus vand. Dette vil ophøre i starten af 2021 (forventet).
Annoncer: er kr. 15.000,- er det ikke lige lavt nok ?
Grunden til at der var større annonce udgifter i 2020, var som bekendt, at vi skulle ud af den økonomiske regulering.
Denne udgift har vi jo ikke i 2021.
Hvor mange m3 budgetteres udpumpet i 2021 og til hvilken pris ? Stadig 6,00 og dermed 400.000 m3
Ja, vi regner med at prisen på kr. 6,00 vil være passende for 2021, og at solgt vand vil være på ca.
400.000 m3 + det vi sælger til Aarhus vand.
Det vi sælger til Aarhus vand er til den pris vi har i kontrakten for nødforbindelse pt. Kr. 5,00 heraf betaler vi gebyr til VPU på kr. 0,50, så den reelle pris til os er kr. 4.50 pr m3.
Budgettet blev godkendt

Kolt, den 2. februar 2021
Geert Ebbesen
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Referat godkendt på bestyrelsesmøde :
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