Referat generalforsamling Hammershøj vandværk
Dato: 28/02 2022
Sted: Hammershøj Fjernvarmeværk
Deltagere: Edwin Van Der Maat, Tommy Frederiksen, Peter Lindkvist, Brian Thomassen, Flemming
Kammersgaard, Torsten Otte, Asger Andersen, 5 øvrige deltagere
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Budget 2022
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Valg af Dirigent:
•

Flemming Kammersgaard valgt som dirigent

Formandens beretning:
•
•
•
•
•

•
•

Let øget udpumpning i 2021 70.000M3 i forhold til 65.000M3 i 2020
Gravearbejde udført på Hyldemosevej til skifte af hovedledning
Gravearbejde forventes udført på Hyldevænget i 2022 i samarbejde med Varmeværket
Skiftet revision til Microwa. Vandværket har fået styr på restancer
Vandværket har indgået samarbejde med Kvorning vandværk i forhold til aflæsning af
målere fra mobiltelefon. Vandmålere kan nu hurtigt fjernaflæses og utætheder kan hurtigt
identificeres. 507 målere aflæses nu på 2 timer.
Hegn skiftet ved vandværket som almindeligt vedligehold
Formandens beretning godkendt

Regnskab/Budget
•

Særlige kommentarer:
o Kraftig reduktion af udeståender (manglende betalinger) fra 220.228 kr i 2020 til
67.949 kr i 2021 med hjælp fra Microwa
o Grundet fussionering mellem Jutlanderbank og Sparkassen, er Vandværkets
Jutlander aktier konverteret til Garantibeviser i Sparkassen DK

•

•
•

Budget:
o Øget let grundet et stigende antal forbrugere
o Der budgetteres med gravearbejde på Hyldevænget
o Der justeres for et nulregnskab (ved at tilføje over/underdækning), hvilket siden
2018 har været et krav til vandværkers regnskab.
o Der budgetteres ikke med nye forbrugere på Pilevej (14-18stk) eftersom
kommuneplan og lokalplan skal opdateres før nye grunde kan etableres
Spørgsmål: Hvilken indflydelse på vandværkets økonomi har stigning af strømmen? Vides
ikke
Regnskab og budget godkendt

Bestyrelse og revisor genvalg/valg:
•
•
•
•
•

Edwin Van der Maat genvalgt
Tommy Fredriksen genvalgt
Torsten Otte genvalgt
Søren genvalgt som suppleant
Flemming Kammersgaard genvalgt som revisor

Indkomne forslag/kommentarer:
•
•

Ingen yderligere kommentarer fra de fremmødte
Ingen afsluttende kommentarer fra formanden

Evt:
•
•

Øget samarbejde med andre vandværker om boringer og prøver
BNBO er ikke vedtaget endnu. Der kører retsag med EU om BNBO zone opdeligen er lovlig

