Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde
Beslutningsreferat
Onsdag 6. februar 2019 – kl. 18:00

Tilstede:

Karsten, Helle, Christian, Allan, Vivi, Geert

Afbud:

Inger

Referent:

Geert

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referater

2.

Regnskab 2018, budget 2019, samt takstblad 2019

3.

Generel orientering

4.

Eventuelt

Punkt 1
Godkendelse af seneste referater foretaget, protokollen er helt ajourført.
Punkt 2
Takstblad 2019 blev gennemgået.
En stigning på 40 øre til 6,00 kr. pr. m3. samt ændring i målerafgifter. Endelig er indført et gebyr på
administration af bimålere, således at det er forbrugere, som har disse, der selv kommer til at betale
for disse ved udskiftning gennem en årlig afgift.
Regnskabet for 2018 blev gennemgået – generel fokus på afvigelse i forhold til budget 2018. Men
stort set i overensstemmelse med budget. Kun post vedrørende VPU medlemskab ligger stadig i budget, men ikke i faktisk, da der ikke er nogen afgørelse.
En indtægt på 15829 på omkostningskontoen for ”Ej afregnet småbeløb” fremkommer idet der nu er
indtægtsført beløb, som Vivi ikke kan finde modtager på. Dette kan ske, når de har været reserveret
(og prøvet) i en årrække.
Regnskabet blev godkendt.

Budget 2019 blev gennemgået. Lidt øgede indtægter pga. den hævede målerafgift og en udpumpet
vandmængde på 360.000m3 a 6,00 kr. Der budgetteres med 35 nye tilslutninger, men det er som altid et gæt, da ingen kender bygherrernes præcise tidsplaner.
VPU er stadig lagt ind i budgettet.
Budget blev godkendt.

Punkt 3
Renoveringen af etape 1 på Jegstrupvej og Birkegårdsvej, som var planlagt, blev afsluttet i 2018.
Sidste Etape (2 ) vil blive gennemført i 2020.
Vi har planlagt at renovere Elmetoften, Hasselager Stationsvej og Betulavej i 2019, så de er ”up to
date” inden disse ændres fra kommunale til private veje. Det kan nemt blive en kompliceret renovering.
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Skattesagen, som har kørt gennem Danske Vandværkers forening, er nu afsluttet med dom i Højesteret. Dommen fra højesteret medfører nogle praktiske og tidsrøvende opgaver for selskabet.
• Opgørelse af det korrekte skattemæssige afskrivningsgrundlag.
• Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden.
• Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssig karakter.
• Justering i forhold til den økonomiske regulering.
Det ser hermed ud til at vi skal lave en helt ny beregning af vores værdi, ligesom vi lavede i 2010.
Denne gang skal det så bare være tilbage til 2007, og med de faktiske fradragsberettigede udgifter der
har været til investeringer til dato.
Vi afventer til skattestyrelsen har udsendt et genoptagelsescirkulære.

Vores ankesag vedr. tvunget medlemskab af VPU, er ikke kommet videre, men ligger stadig i ankenævnet ( se udleverede brev).
Vi fik 56 nye forbrugere i 2018, så vi ved årets udgang var blevet 3033 andelshavere.
Hasselager kro er booket til Generalforsamlingen d. 26. marts
Annonce for Generalforsamlingen er bestilt til lokalavisen syd til tirsdag d. 5. marts

Punkt 4
Vi har købt varmeskab hjertestarter, så den kan blive hængt op udenpå bygningen. Når det er sket, vil
vi få den registreret på nettet, så alle kan se den.

Kolt, den 11.februar 2019
Geert Ebbesen

Godkendt på bestyrelsesmøde :

_________________________
Inger

__________________________
Karsten

_________________________
Helle

_________________________
Christian

_________________________
Geert
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