Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Onsdag 15. september 2021 – kl. 18:00

Tilstede:

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

Afbud:
Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Konstituering Ændring af opkrævning frekvens

3.

Ændring af opkrævning frekvens

4.

Generel orientering

5.

Eventuelt


Næste generalforsamling

Punkt 1 – Godkendelse af referater

Godkendelse af seneste referater.
Punkt 2 – Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således .
Formand
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Inger Højrup Nielsen
Karsten Pihl
Geert Ebbesen
Jens Christian Jacobsen
Jørgen Buhl

Punkt 3 – Ændring af opkrævning frekvens
Allan og Vivi vurderede på baggrund af årsopgørelser, at det vil være hensigtsmæssigt med 2 opkrævninger. Mange er meget små, og derfor for dyre at opkræve via PBS.
Det blev besluttet, at vi beholder opkrævningen d. 15. februar og 15. september, som det er nu. Men
dropper opkrævningen d. 15. maj. Der opkræves dermed for 7 måneder aconto i februar ( incl. Årsopgørelse og fast afgift) og for 5 måneder i september. Start 15. februar 2022.

Punkt 4 – Generel orientering
Renovering
Vi har nu afsluttet renoveringen af Birkegårdsvej, Stormosevej og Alstrup Allé.
Der har været en del udfordringer med at finde både hovedledningerne og stikventilerne, da der ikke
var ret meget af det gamle, der passede med det der var vist på tegningerne.

Ledningsbrud
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Vi har haft fire i år.
Pilegårdsvej 65, Kolt Kirkevej 27, Lemmingvej 203 og sidst Hasselbakken 17.
GPS opmåling
Vi har stor glæde af vores GPS udstyr, som gør at vi kan måle de mindste projekter op, i takt med at
de udføres. Det gør at vi omgående har styr på alt hvad der bliver lavet.
Nødforbindelsen
Nødforbindelsen er blevet vendt, så vi er færdige med at levere til Aarhus vand i denne omgang. Vi
har leveret 70.000 m3 til dem medens Bering/Beder krydset blev lavet.
Måleren på nødforbindelsen er blevet verificeret til afregningsmåler, og bliver fremover afregningsmåler mellem Aarhus vand og HK Vand.
Salget af vand bliver bogført som omsætning i 2021.
Tilslutninger
Det går lidt fremad med nye tilslutninger, vi har d.d. fået 47 nye forbrugere i 2021 .
Punkt 5 – Eventuelt
Generalforsamling
Tirsdag 29. marts 2022 – kl. 19:30
Info om generalforsamling opslås ifølge vedtægter på hjemmesiden og i Aarhus Onsdag lokalavis,
men bør fremadrettet også slås op på Facebook i Kolt/Hasselager gruppen. Det er vigtigt, at det er
HKV’s egen profil, som står som afsender. (Allan undersøger).
Næste møde :

Onsdag 17. november 2021 – kl. 18:00

Kolt, den 16. september 2021
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Jørgen

_________________________
Christian

_________________________
Geert
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