Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Tirsdag 30.januar 2018 – kl. 18:00

Tilstede:

Inger, Karsten, Christian, Allan, Vivi, Geert

Afbud:

Helle

Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Regnskab, budget og takstblad

3.

Generel orientering

4.

Eventuelt

Punkt 1
Godkendelse af seneste referater foretaget.
Punkt 2
Gennemgang af takstblad, regnskab 2017 og budget 2018.
Takstblad:
Takstbladet for 2018 er sendt til Århus Kommune. Vi forventer godkendelse, da de fleste takster er sat
lavere end sidste år. Dette skyldes, at vi på grund af lovgivningen skal minimere vore indtægter, således at vi ikke tjener penge og kan gemme til senere brug. Hvis vi ikke sænker taksterne, bliver vore
indtægter for høje, dermed kan vi risikere, at vi indenfor den 4-årige ramme, som vi arbejder under i
øjeblikket, skal betale forbrugere penge tilbage i år 4.
Regnskab 2017:
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
Det er noteret, at vandafledningsafgiften er for både 2016 og 2017.
Budget 2018:
Budgettet blev godkendt med en mindre tilføjelse på kr. 15.000 ekstra til årlig rådgivning om 4-årige
investeringsbudgetter.
Herudover fjernes 1 mio på afskrivninger, da vi ikke nødvendigvis kan forvente at have en ekstraordinær indtægt som kan bruges til afskrivning på lån.
Punkt 3
Skattesag – som føres af Danske Vandværker – blev tabt i landsretten. Sagen ankes til Højesteret.
Påbud om tvungen medlemskab af VPU er modtaget, og straks derefter blev der foretaget klage over
dette. Indtil resultatet af denne anke, så er vi ikke medlem af VPU. Om medlemskab i givet fald vil
være fra 1. januar må nok formodes.
HKV har haft besøg af Thorsø Vandværk, som var meget interesseret i de specielle messinghuse,
som vi har fået fabrikeret til målerne. Der ønskes ikke plasthuse, idet disse ofte sidder i spænd og derfor vil have en risiko for at revne.
De sidste målere i den nuværende udskiftningspulje vil blive skiftet senest i april.
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Punkt 4
Enkelte straffeattester mangles.

Næste møde
•
•

27. februar 2018 kl 18.00
Generalforsamling 27. marts 2018

Kolt, den 5. februar 2018
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Helle

_________________________
Christian

_________________________
Geert
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