
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen april 2021. 

Bestyrelsen konstituerede sig hurtigt efter generalforsamlingen, med formand, næstformand og kasserer/ 
tilsyn med vandværket.  

Coronaen gjorde det umuligt at holde et egentligt bestyrelsesmøde, og det var ikke nemt at skabe oversigt 
over opgaverne, når vi sad hver for sig, men efter et stykke tid lykkedes det os, at få et møde, hvor vi sad i 
behørig afstand, men dog kunne ha øjenkontakt med hinanden. Vi fik gennemgået det regnskabsmateriale 
vi havde fået overdraget, og der var 3 ting der sprang i øjnene. 

1. aftale om tilsyn med vandværket, betales med 61.200 kr. +moms, hertil kilometergodtgørelse,
aftalen kunne opsiges med 1 md. Varsel og blev det, Marianne tager sig nu af de opgaver.

2. Administrativ assistance, betales med 83,59 kr pr. forbrugssted, hertil 410 kr.per time forbrugt tid,
begge + moms, aftalen kunne opsiges med 1 års varsel til udgangen af et regnskabsår, og blev
opsagt, til udgange af 2021, bestyrelsen skal derfor ud og finde en ny regnskabsfører, eller
hjemtage tilbud på opgaven, det arbejdes der på i løbet af året.

3. Der er købt en generator til brug ved el.udfald, 90.000 kr. + montering.

Bestyrelsen ser fremad, for der er fra kommunal side krav om en nødtilslutning til Glesborg vandværk, så vi 
i nødstilfælde kan hjælpe hinanden med vand, dette har bl.a. betydet at vi har været nødsaget til at forhøje 
det faste bidrag til 500kr. incl. Moms, og vandprisen til 12.50 kr. pr m2 incl. Moms. 

Regnskabet 2020 viser et underskud på 104.000 kr., men det er bestyrelsens håb, at vi med opsigelsen af de 
to dyre aftaler, kan få bragt underskuddet i nul, der vil selvfølgelig komme en udgift til regnskabsføring, 
men mon ikke det findes billigere? ER DER NOGEN AF SOMMERHUSEJERNE, DER HAR LYST OG INTERESSE I 
AT TJENE NOGET EKSTRA?. 

Bestyrelsen vil via hjemmesiden og på infotavlen  holde andelshaverne underrettet såfremt der er 
væsentlige opgaver.  
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