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 Økonomi 

Vandopgørelse 2017/18: Der er pumpet 115.534 m3 vand ud fra vandværket og      

udfaktureret 114.941 m3 vand. Det giver et meget beskedent spild på kun 0.51 %. Der er 

forbrugt 8,88 % mere vand i forhold til året før. Det større forbrug skyldes formodent-lig 

den tørre sommer. 

Vandværks byggeri: Det nye vandværk har i alt kostet kr. 3.625.637,97 mod budgetteret 

4 mio. kr. 

Regnskab 2017/18: Regnskabet blev fremlagt og godkendt med en enkelt ændring. 

Etableringsomkostninger ved ny forbruger ønskes konteret på en selvstændig konto, 

således at indtægter og udgifter ved etableringen er direkte sammenlignelige. 

Efter afskrivninger viste regnskabet et underskud på kr. 182.942,70, heraf er kr. 164.000 

ekstraordinær nedskrivning af det gamle vandværk. Underskuddet er mindre end 

forventet 

Budget 2018/19: Budgettet blev fremlagt og tilrettet. Der budgetteres med et underskud 

på kr. 46.575 efter afskrivninger. 

Takts blad 2018/19: Takstbladet blev gennemgået, bestyrelsen anbefaler uændrede 

takster det kommende år. 

 Drift 

Orientering: Det nye vandværk er problemfrit og leverer godt (se senere) og rigeligt med 

vand. Der har desuden ikke været større brud på ledningsnettet, så alt er bare godt.  

Der vil blive koblet en ny forbruger på i den kommende periode. 

Analyser: Der er ultimo september foretaget ’den store analysepakke’. Resultatet af 

analysen var rigtig, rigtig fin. Resultatet kan ses på ’Mit drikkevand’ 

 Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 27. november 2018 kl. 18.00 på Jyske Ås     

kulturhus og vandrehjem, Flauenskjold. 

Der indledes med generalforsamling og efterfølgende spisning. Der sluttes med en ekstra 

generalforsamling for andenbehandling af vedtægtsændring. Der skal ske tilmelding til 

spisningen til formanden Jens Jørgen Lex på tlf. 2123 4256 eller E-mail: lex@dlgtele.dk 

Vedtægtsændring: På generalforsamlingen lægges der op til et par justeringer af 

vedtægterne. 
 

Eventuelt.  

Der er bestilt et nyt logo til ophængning på det nye vandværk. Dette placeres på gavlen. 

Eventuelt benyttes det gamle logo på siden ud mod hovedvejen. 

https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&firstshow=true&wpID=17467
mailto:lex@dlgtele.dk

