Referat af generalforsamling d. 14. juni 2021 kl. 19:30 i Understed Forsamlingshus
Deltager fra bestyrelsen:
Tilstede: Peder, Tommy og Martin (referent)
Fraværende: Freddy og Leif

Dagsorden:


Velkomst: Peder



Dirigent: Ikke nødvendig



Beretning: Peder



Regnskab: Martin



Valg: Leif



Kaffe:



Eventuelt

Velkomst og beretning:
Peder bød velkommen til en generalforsamling der måtte udskydes i år på grund af Corona
restriktionerne.
Vores vandmængde, som vi udpumper til forbrugerne, er faldet betydeligt sidste år og indtil videre
i år også. Det skyldes især salg af en landejendom og den nye ejer ikke har overtaget dyrene.
Desuden ombygges gården i øjeblikket til andet end dyrehold. Derfor er det ret klart, at vi skal
finde pengene ved for eksempel at sætte prisen op. Vores udgifter kan vi næsten ikke ændre på,
da de er nødvendige at hensyn til driften. Desuden er vandanalyserne blevet mere omfattende og
betydeligt dyrere. Prisen for styringsledningen til TDC er også steget betydeligt og muligheder for
at vi selv graver en ledning ned er muligt. Men vi skal tænke på, at ledningen hos TDC har vi
service på 24/7, hvis der skulle ske noget. Det har vi nok ikke, hvis vi selv graver en ledning ned.
Vi har fået skiftet ca. halvdelen af alle vandmålerne til nye der kan fjernaflæses. Det har været
betydeligt nemmere for Martin at lave årsaflæsninger med denne nye mulighed. Forbrugerne skal
ikke røre en finger. Desuden vidste det sig ved årsaflæsninger, at 2 målere viste brud i
ejendommene og de berørte forbrugere blev hurtigt kontaktet. Vi vil gerne skifte resten af
målerne, når der er penge til det. Vi har desuden en kommende og tvunget udgift til at få vores
ledningsnet lagt helt elektronisk inden 1.1.2023. Peder gætter på ca. kr. 20.000,- Desuden skal
vores tanke snart have en rensning igen, men med nødforsyningen fra Sæby og lidt mere
konkurrence på priserne forventer vi, at dette kan gøres billigere end tidligere.

Besøg os på nettet www.understedvand.dk og få flere oplysninger om blandt andet vandkvalitet, takstblad m.v.

Regnskab:
Martin gennemgik regnskabet for 2020. Resultatet blev et overskud på kr. 33.769, - før
afskrivninger og renter til banken (fordi vi har penge stående). Efter afskrivninger og renter er det
et 0,- som betragtes som tilfredsstillende. Vi har ca. kr. 60.000, - på kontoen i banken ved
årsskiftet og ingen gæld. Vi er opmærksom på, at vi ikke har nok indtægt i øjeblikket til at forrente
afskrivningerne.
Regnskabet blev godkendt.
Herefter blev budgettet for 2021 gennemgået og godkendt. Der er forventning om et år uden, som
skal overstås forhåbentlig uden større uforudsete udgifter. Der er ikke ret meget i overskud at
arbejde med og vi kan ikke ændre takstbladet for indeværende år.
Takstblad for 2022 og budget for 2022 blev fremlagt og det gav anledning til drøftelser omkring
mindre forbrug af vand og manglende indtægt. Forsyningens priser for Frederikshavn Kommune
blev gennemgået og der var enighed om at tilpasse os disse priser. De er noget højere og vil kunne
hjælpe os til at dække lidt over tabet ved manglende salg af vand. Det vil ikke dække hele
indtægtsnedgangen men vil medvirke til at vi kan fortsætte driften. Vi kan også beregne prisen ud
fra vores forenings opgørelsesmetode, men dette skønnes som en stor opgave. Men det kan være
aktuelt, hvis det kræves for at få udgifter og indtægter til at hænge bedre sammen. Og der fortsat
er opbakning til at fortsætte driften.
Derfor blev det besluttet at hæve målerafgiften fra kr. 1.000, - til kr. 1.050, - for 2022.
Vandafgiften sættes væsentlig op fra kr. 5,50 pr. kbm (+ afgifter) til kr. 8,00 (+ afgifter) for
forbrugere som bruger op til 1000 kbm. For forbrugere som bruger over 1000 kbm. om året (som
vi p.t. ikke har noget af) sættes prisen pr. kbm til kr. 6,00.
Taksbladet blev herefter godkendt.
Valg:
Der blev ikke fundet et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Leif. Og da ingen af de fremmødte
ønskede valg til bestyrelsen, besluttede generalforsamlingen af de 4 resterende i bestyrelsen
fortsætter og finder om muligt et nyt medlem senere.
Eventuelt:
Der var intet at drøfte her.
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