Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Onsdag 26. maj 2021 – kl. 18:00
Tilstede:

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

Afbud:
Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Afgørelse fra Skattestyrelsen

3.

Generel orientering

4.

Forberedelse generalforsamling – nye suppleanter skal findes

5.

Eventuelt

Punkt 1 – Godkendelse af referater

Godkendelse af seneste referater foretaget. 26.08.2020 og 01.02.2021.
Punkt 2 – Afgørelse fra Skattestyrelsen
Vandværket er med virkning fra 1.januar 2021 fritaget for skattepligt. Se i øvrigt vedlagte brev fra Skattestyrelsen af 16. april 2021.
Tidligere indbetalt skat vil blive tilbagebetalt. Det drejer sig om ca. 1.8 mio inden 2021.
Revisoren mener, at det er på vej, og vil blive udbetalt inden udgangen af 2021.
Punkt 3 – Generel orientering
Juleudsmykningen 2020 var et stort tilløbsstykke, og en stor succes. Vi er af flere blevet rost, og opfordret til at fortsætte de næste år, så det vil vi sikkert gøre så længe der er opbakning til det. Enighed
om at opbakning er tilstede.
Vi har nu fået indkørt vores nye regnskabs og forbruger programmer hos Ramböll.
Dette har været en omfattende proces, da alt skulle konverteres fra den tidligere leverandør til et helt
anderledes program.
Selvom det har givet Vivi en del hovedbrud, er det alligevel lykkedes at få det til at køre.
Vores nye hjemmeside er også kommet på plads, og fungerer efter hensigten.
Ramböll arbejder på at lave det således, at forbrugere kan logge på og se deres aflæsninger og tidligere afregninger. Dette afventer vi.
Vi er i fuld gang med at renovere, og forventer at være færdig med udskiftning af 480 m. ø160 m.m.
hovedledning på Stormosevej og Alstrup Allé tirsdag d. 1. juni.
Derefter fortsætter vi på Birkegårdsvej, hvor vi forventer at skifte ca. 200 m. ø160 m.m.
Ekstra 300 meter på Birkegårdsvej, som ikke er budgetteret godkendes til udførelse i forlængelse af
ovenstående, når vi nu alligevel er til stede. Er blot fremrykket fra næste år.
Vi har fået vores nye GPS opmålings udstyr, og måler nu selv ind digitalt.
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Punkt 4 – Forberedelse generalforsamling – nye suppleanter skal findes.
Generalforsamling foreslås afholdt 25. august på Århus Hostel, hvis der er ledigt i det store lokale,
samt dirigent kan deltage. Allan/Vivi koordinerer.
Der er to forslag til suppleanter.
Allan Pur Andersen, Hasselbakken 20 – foreslås som 1. suppleant.
Anne Birgitte Berthelsen, Buen 6 – foreslås som 2. suppleant
Punkt 5 – Eventuelt
Det er konstateret, at sikkerhedshjelm ikke – som lovpligtigt - anvendes af vore entreprenører ved
kranarbejde. Det er ikke vort ansvar, men vi ønsker ikke at dette undlades i vore opgaver.
Derfor meddeles det til leverandører, at sikkerhedshjelm skal anvendes.
Møderække :

Onsdag 14. juli 2021
Onsdag 15. september 2021
Onsdag 17. november 2021

Julearrangement fredag 3. december 2021 – Restaurant Früd, Dalgas Avenue.

Kolt, den 8. juni 2021
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Jørgen

_________________________
Christian

_________________________
Geert
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