Repm. FSE 05.05.2018.

Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a. (FSE)
Referat af Repræsentantskabsmøde, lørdag d. 5 maj 2018. Kl.11,00 på Fuglsøcenteret, Knebel.
Mødet afholdtes i.h.t. udsendt dagsorden
Pkt.1. Valg af dirigent.
Thorkild Lindquist (TL), Dragsmur Vandværk valgtes og konstaterede at mødet var behørigt varslet og indkaldt i
overensstemmelse med selskabets love.
Pkt. 2. Beretning om det forløbne år.
Mogens Lübker (ML), - bød velkommen og aflagde bestyrelses beretning for året, og kom herunder ind på følgende:
Vandforbruget: 20116/2017 = 85015/80068 m3
Mindre forbrug= 4947 m3
Antal forbrugere: = 1370/1374 stk.
Ny tilkomne =
4 stk.
Forsyningsområdet: - Uændret fra sidste år. Syddjurs Kommune indkalder til møde d.29 maj d.a. ang. evt. ændringer..
Askilhøje Vandværk- Helgenæs, har ikke henvendt sig ang. evt. etablering af nødforsyningsledning.
Vandkvaliteten: - alle vandprøver gennem året (2017) har udvist fin kvalitet. Information og prøveresultater kan ses på FSE´
hjemmeside.
FSE har d. 12.09.2017., holdt møde med Syddjurs Komm. ang. grundvand, kortlægning og forsyningsstruktur. Herunder indvindig, prognose, bore-problemstilling, forsyningssikkerhed, kildeplads og robusthed, nødforbindelser og muligt fremtidigt samarbejde. På anførte møde blev FSE` kildeplads og boringer belyst, - heraf fremgik bl.a., at der er registreret et borindehold på 300,
samt et stigende saltindehold, hvilket indikerer evt. nødvendig fremtidig boresætning/kildeplads. (1 stk.)
Der er kommet ny Drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 27.10.2017,- med ikrafttrædelse okt.2017.- herefter skal distribueret eller produceret vand nu opgøres/dag fra tidligere pr. år. – endvidere skal primære prøveudtapningssted ændres fra afgang
vandværk og ledningsnet til forbruger taphane. Der afventes udspil fra Syddjurs Kommune desangående.
Driften:- Samtlige hovedmålere og affugter på Værket er udskiftet. Digitalisering af hovedledningsnettet pågår. Ny database til
LER-oplysninger,- således entreprenører fremtidig selv kan søge oplysninger i 2019. Højdebeholder Vistoft, er ryddet for vækst.
Økonomi: - Årsrapport 2017, samt driftsbudget 2018 0g 2019, fremgår af pumpestationens hjemmeside. Indtægtssiden er faldet
som følge af mindre vandforbrug. Udgiftssiden er ligeledes faldet som følge af reduceret el- og vedligeholdelses udgifter.
Årsresultatet på kr. 71.583,- betegnes som tilfredsstillende.
Forsikringer og takster: Problemstillingen m.h.t til taksblad og godkendelse er ikke løst!.
Forsikringer: FSE er gennem FDV forsikret hos Tryg. Forsikringsdækning pr. 21/6 2016, er uændret.
Andelsselskabskontrakten, - er ikke færdiggjort. – afventer løsning af takstbladsproblematikken.
Afslutning. – ML takkede bestyrelsen for et godt samarbejde gennem 27 år og ønskede FSE og bestyrelsen held og lykke fremover.
Pkt. 3. Det reviderede regnskab, forelægges til godkendelse.
Kasseren, Torben Nicholaisen (TN) gennemgik og kommenterede regnskabet,- herunder anførte TN, at der var rettelse vedr.
elforbruget, der skulle være kr.8.000,- større.
Pkt. 4.. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Ved gennemgang af budgettet anførte Thorkild Lindquist (TL), at der er lovkrav om, at budgettet skal indeholde en 5-årig
investeringsplan,- idet der ikke er taget højde herfor i det fremlagte budget, kunne (TL) ikke godkende regnskabet.
Der blev besluttet at en 5-årig investeringsplan skal udarbejdes og indgå i budgettet. Under disse forudsætninger kunne regnskabet
godkendes.
Pkt.5. Bestyrelsen fremlægger taksterne for det kommende år på grundlag af budget til orientering.
Taksterne for 2018 er følgende:
Fast afgift = kr. 170,-/ andelshaver
Vandforbrug = kr. 1,85,-/m3
Tilslutningsafgift = kr. 0.´
Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag.
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1´suppleant
2´suppleant
Pkt. 8.. Valg af revisor
revisorsuppleant
Pkt. 9. Eventuelt.
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