
Glim Vandværk A.M.B.A Generalforsamling, 22. november 2021 

De fremmødte var:


Erik, Marianne L, Jørgen, Ane, Per, Dorte, Lars, Christian, Inger, Merete (revisor), Camilla, Åse, 
John, Jette, Orla, Daisy og Lotte.


1) Valg af dirigent:


	 Ane blev valgt til  dirigent. 


2) Bestyrelsens beretning:


	 Kari tidligere kasserer er fraflyttet Glim og Dorte har overtaget posten.

	 Dorte klør på med bilag og regnskab, og arbejder på at få sat system i tingene.

	 Jette kommenterede på at det ikke har været informeret ud, omkring skift af kasserer.

	 Per præsenterede vores nye revisor Merete fra MER revision. Merete bor på Ledreborg 	 	
	 allé.


	 Den generelle tilstand på vandværket er god.

	 Per fortæller at der er skiftet filter og rentvandspumpe i 2019 

	 Alt er godt kørende de næste mange år. Teknikken er relativ ny.

	 Alle ledningerne er registreret med udgangspunkt i GPS registrerede målerbrønde i 2020.

	 Ledninger til og med målerbrønd er nu registreret på LER.


	 Vandværkets hjemmesiden har været svær at få adgang til pga. manglende kode. 

	 Der er ved at være styr på det nu, og Lars sørger for at siden bliver ryddet op og sat i 	 	
	 system.

	 Mailadresser har tidligere været knyttet op på enkelte private mails, Lars foreslog at tilkøbe 
	 mail adresser så alt er vandværksejet og ikke ændrer sig ved udskiftning af 	 	 	
	 bestyrelsesmedlemmer.  

	 Kodeordet bliver skiftet og bliver også gemt hos Per.


	 Marianne spørger til at målerskifte er sat i bero, hvilket er grundet en lovændring, som ikke 
	 længere kræver udskiftning hvert sjette år. Vi er enige om at vi ikke ukritisk skifter 	 	
	 vandmåler og der bliver opfordret til selv at holde øje med sit forbrug 1 gang om måneden.

	 Vi vil ikke ha’ automatisk aflæsning da udgiften er for høj.


	 Marianne spørger til Modernisering af aflæsning 

	 Lars fortæller det bliver lavet om til at vi får det på mail 1 gang om året.

	 Det bliver reguleret i januar og vi får 4 betalingsdatoer til resten af året.

	 Jette spørger til PBS.

	 Marianne foreslår at dem der vil have girokort får et gebyr der svarer til de ekstra 	 	
	 omkostninger.

	 Dorte deler seddel ud og indsamler mailadresser fra folk.




3) Årsrapport 2019 og 2020:


	 Marianne vil gerne tale om 2019 

	 Der er store udsving i forbrug bl.a. pga. ledningsbrud og pga. tørke i 2018 der først er 	 	
	 reguleret i 2019.


	 Daisy nævner vores driftbidrag er reguleret ned.


	 Merete (revisor) fortæller:

	 Vi ændrer princip så det er blevet periodiseret. Udgifterne skal ind under det år de hører til 	
	 selvom den er betalt senere.

	 Kan skabe lidt forvirring her og nu, men giver et mere korrekt regnskab på sigt.

	 Der talt om konti til moms mv. 


	 Overdækning til uforudsete udgifter er i plus.


	 Årsrapporter er godkendte!


4) Budget og takstblad:


	 Dorte fortæller at budget og takstblad er ført videre til indeværende år.

	 En lille %ændring på takstbladet.

	 Ingen kommentarer til budget for 2021.

	 Hidtil 2 poster, slået sammen.

	 Godkendt


5) Indkomne forslag:


	 Der var ikke indkommet nogle forslag


6) Valg af medlemmer til bestyrelsen:


	 - Anders L. valgt ind i bestyrelsen i stedet for Kari.

	 - Lotte valgt som supleant i stedet for Heidi


	 Ved næste bestyrelsesmøde rettes ind hvem der er valgt for 1 eller 2 år.


7) Valg af revisor:


	 MER revison er valgt 


8) Eventuelt:


	 Jette spørger til træstolpe/regnmåler ved pumpehuset. Per mener det er FORS. 

	 Marianne spørger om aflæsning bliver ved mail til vandværk, Dorte bekræfter dette.

	 Lotte fortalte om mulighed for fiber/internet. 

	 Jette anbefaler Tip Lejre app til at melde fejl i gadebilledet.





