
Generalforsamling 

Skjoldelev-Mødal vandværk 

Tirsdag  d. 24. marts 2015  kl. 19.30 

I Skjoldelev Forsamlingshus 

  

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent :   Svend Due  valgt. 

2. Formandens beretning: 

Frode informeret om året´s forbrug, samt om vandpriserne stiger 

med 1,50 kr så den kommer til at koste 6,50kr/m3. 

Vi har haft nogle drift stop i 2014, bla. En morgen hvor der havde 

været overgang i et ur, som bevirket at anlægget ikke startet op 

igen som det skulle. 

ET ØFF, næsten  1/3 af borgerne havde ikke aflæst deres vandure 

i år,  DETTE er uacceptabel, bla for bestyrelse som så skal køre 

rundt og aflæse i stedet. 

Derfor kan der ventes en KRAFTIG stigningen i gebyr for 

aflæsning af vandur . 

Samtlige vandure er skiftet i Skjoldelev, Mødalen  tages om nogle 

år. 

Der har været noget forvirring om regningerne i år da der er 

sendt 2 ud, dette skyldes en fejl fra vandkontoret hvor der på 

den første kun var afregnet for 1m2 vand forbrug, Der 

undskyldes der for. 

Den nye Boring.  Efter det har trukket ud i over 4 år sendte 

Formanden en klage til ledelsen i Kommunen  hvor efter et 

hurtig møde blev sat, og godkendelsen på den nye boring blev 

givet der fra. 

Udgifter til den nye boring præciseres først næste år. 

Frode har deltaget og Bestået kurset i Hygiejne og Drift af 

vandværker. 

Der har været Termografi, jævnføre krav fra forsikringen. 

Der er blevet tinglyst den nye boring og aflyst gamle gamle 

tinglysninger, dog med noget besvær. 

Formanden takket af, beretning godkendt. 

3. Regnskab til godkendelse: 

Lars Poulsen fremførte Årets regnskab, regnskabet balanceret,    

Godkendt. 

4. Budget: M3 sættes op med 1,50 kr   til i alt  6,50 kr, da der er 

mange udgifter i forbindelse med den nye boring. 

Godkendt 



5. Valg til bestyrelsen:  På valg er Frode Jensen og Lars Poulsen, 

begge ønsker genvalg,    Godkendt 

     

 Valg af suppleant : Carl Åge møller stiller ikke op, 

Bestyrelsen Forslår Jakob Post,  Godkendt  

Svend Due genvalgt ,  godkendt 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

     På valg er Gitte Næsborg 

     Revisorsuppleant : Peder Næsborg 

Begge Valgt igen , Godkendt 

7. Indkomne forslag,  ingen. 

8. Evt.  ingen. 

Tak for i aften. 

 

 

René  Pip Kehlet                  Frode Jensen 

Sekretær                               Formand. 

 

 

 

BESTYRELSE MØDE  

Tirsdag d. 24 Marts 2015. kl 22,30 

 

Bestyrelsen har sat sig selv 

Intet ændret 

Formand  Frode Jensen 

Kasser       Lars Poulsen 

Sekretær  René Pip Kehlet 

Nyt møde efter sommerferien. 

 

 

 

 

René Pip Kehlet.                        Frode Jensen. 

Sekretær.                                    Formand. 

 

 



 


