
                                 Dagsorden 

           Bestyrelsesmøde d. 23.02.2009

              Halk Vandforsyning A.M.B.A
                               

Fremmødte: Axel, Asmus, Lars, Rene, afbud Jørgen 

• Valg af referent.
Axel

• Status på projektet, ændringer til etaper.  ( Lars )
2. etape er forlænget til Halk Løkke af tekniske årsager. Det ere ikke afklaret om 
stikledningen til skydebanen etableres. Såfremt Christian Ravn m.fl. ønsker en 
tilslutning til kreaturvanding ved skydebanen og såfremt Meinhardt vil tilslutte sit 
sommerhus er der med militæret tre tilslutninger og det kan dermed betale sig at 
etablere denne stikledning. Asmus undersøger nærmere.

• Økonomi :

1. Hvordan håndtere vi manglende betalinger.
Ved manglende betaling graves der forbi. Sener etablering er ifølge 
taksbladet.

2. Renteindtægter.
Lars etablere bedst mulige aftaleindlån under hensyntagen til  
foreningens likviditet. Med det aktuelle indlån har forenongen en faktisk 
renteudgift på 0.75%.

3. Privat contra erhverv.
Det er op til den enkelte andleshavere at afgøre om der foreligger en 
privat eller erhvervsmæssig tilslutning. Foreningen sender opkrævninger 
ud efter vurdering og ønskes andelshaveren må gøre indsigelser hvis 
denne ikke er ening.

4. Lån fra kommunekredit.
Lånet fra Kommunekredit er bevilget og udbetalt. Der er optaget et lån 
på 1 million kroner som med den aktuelle obligationskurs har givet en 
udbetaling på 973.000 kr. Dette kurstab er ved en fejl ikke budgeteret. 

5. Udskydelse af momsbetalingen.
Foreningen udnytter denne mulighed.

• Optagelseserklæringen.
Lars udarbejder en liste over de andelshavere der har betalt og indsendt 



optagelseserklæring. Til de der har opgivet en email adresse udsendes der en email 
som kvittering. Når andelshaveren er tilsluttet opdaters listen med vandurets 
målernummer.

• Vandure.
Vi anvender Halk Vandværks hovenummer til alle vandure. Dette betyder at 
eksisterende vandure kan genanvendes. Der gives ike refusion for genanvendelse af et 
vandur.

• Nedlæggelse af eksisterende vandværker – hvordan.
Dette er op til de enkelte vandværker. De kan med hjelm i normal regulativet skrive 
til forbrugeren at vandværket fra en given datao lukkes. Se endvider kommunes svar 
vedr. tvangstilslutning som forefindes på hjemmesiden.

• Lukning af brønde og boringer.
Dette er den eklete ejers ansvar. Mogens Anker er ved at undersøge om han kan 
tilbyde denne enterprise.

• Mailadresser på bestyrelsesmedlemmer.
axel@gramjuhl.dk; elseultang@hotmail.com; lars@eigil-wolf.dk; rene-buch@live.dk; j-
meinhardt@mail.dk; info@halkcamping.dk; svend.g@dlgnet.dk 

• Hjemmeside. ( skal der mere info på den )
Referater offentligøres på hjemmesiden.

• Evt.
Lars fremsender Udbudsmaterialet elektronisk så det kan placers på hjemmesiden.
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