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1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
Revisor har haft regnskabet og vi har fået udkast til gennemgang 

 
2. Ansvarsområder: 

a. Formand 
Intet nyt 

 
b. Næstformand 

Intet nyt 
 

c. Kasserer 
Likviditeten er stadig fin 

 
d. Driftsleder 

KS havde bestilt lækagesøgning med Gas hos JA-lækagesøgning. KS fik ham til at tjekke 
skydeventilerne. Han fandt 6 defekte skydeventiler og 1 reduktionsventil. 
 
KS foreslog, at den fremadrettet løsning er, vi i stedet for det system, vi har i øjeblikket (en 
form for ringsystem) skifter det langsomt ud med et sildeben-system i stedet. Det betyder, 
at vi fremover sætter prop i, i stedet for skydeventiler, der hvor de kan undværes. Det er 
blandt der, hvor skydeventilen er brugt til at sætte 2 enklaver sammen. 
 
Der er 4 steder, hvor der er lukket for vandet grundet manglende betaling. Den ene er et 
konkursbo, som er overtaget af Kreditforeningen og må desværre føres til tab. 
 
Der er ikke kommet flere nye kunder siden sidst. 



 
 
Solpaneler. Jan fra Øens vil godt komme forbi og se på, hvad det vil koste og om det kan 
betale sig. Hvad er gevinsten. Vi skal måske vente til reglerne bliver ændret.  

 
3. Vandspild  

Natpumpe er installeret. Det har givet et roligere natforbrug. 
 
 

4. Regnskab og budget 
Vi har nedskrivninger for at spare op til vedligehold af ledningsnettet. Derfor bliver der et mindre 
underskud. 
 
Næstformanden mangler vist udbetaling af honorar. 
 
MH har gennemgået regnskabet og det ser fornuftigt ud. Hun er ked af underskuddet.  
MH spurgte, hvad vi havde tænkt os at gøre ved det. Har vi tænkt os at spise af dækningsbidraget.  
 
OZ: Det er afskrivningerne, der gør, at vi har et mindre underskud. Det har ingen betydning. 
Likviditeten er god. 
MH spurgte om alle vandmålere er skiftet. 
MH kan godt se, at der er brugt mange penge på brud.  
OZ: Ja –men der mangler få målere hvor vi ikke kan komme til. Der er ikke tidligere brugt så mange 
penge på nettet. Det er mere end 60 år gammelt. 
Ledningsnettet tærer op. 
Men likviditeten er så god, at vi ikke behøver at sætte prisen op. 
MH: El-afgiften fremgik ikke af sidste år.  
KS: Årsagen er, at vi brugte et andet system. 
 
MH havde derudover nogle opklaringsspørgsmål 
Side 16: Revisorhonoraret er steget gevaldigt.  
 
OZ: Det er fordi vi først i 2015 fik regningen for 2014. Vi har haft møde med revisoren og blevet 
enige om det fremtidige samarbejde 
 
Side 17: afgift af ledningsført vand. Det var negativt i 14 og nu er det positivt.  
OZ: Det var fordi revisoren havde fundet, at vi havde betalt for meget og fik det tilbageført. 
 
MH har ingen bemærkninger, men hun spurgte om vi har en forretningsorden. Det har vi ikke, men 
kun vedtægterne. 
 

5. Vandkvalitet 
Vandet er fint. Der er et nyt krav på vej. Kommunen har ny indsatsplan. Vandværkerne får selv 
omkostningerne. Vandværkerne afskaffer brandhanerne, så det fremover er kommunen, der skal 
betale for de få brandhaner, der skal være tilbage. 

 
6. Generalforsamling og årsregnskab 

Ebbe og Erling modtager genvalg. 
Orla laver et udkast til beretning 
Jeanette tjekker Fårevejle forsamlingshus. 



Ca. 50 medlemmer modtager stadig indkaldelsen pr. brev. 
Indkaldelsen bliver udsendt sidst i juni. 
 
Når MH har gennemgået bilagene og givet en tilbagemelding, vil årsregnskabet bliver gjort færdigt. 
Oz tager kontakt til Lars Engberg om han igen har lyst til at være dirigent. 
Max og Jeanette sidder i døren 

 
7. Fremtid 

Lækagesøgning, lækagesøgning, lækagesøgning 
Vi ændrer vores ringmodel til sildeben. 
Solcelle anlæg 

 
8. Eventuelt 

Intet 
 

9. Næste møde 
Generalforsamlingen kl. 9.00 den 30. juli 2016 

 

For referatet 

Jeanette 


