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Noter til regnskabet tor 2At7

Reenskabspraksis.

Vandværkets regnskab er udarbejdet således at alle udgifter, der kan henføres til?OLT er med i regnskabet

for 2OL7. For eksempel er beløbet for elforbrug dækkende for hele 2017 idet regninger, der skal betales i

januar og februar 2018, regnskabsmæssigt med i 2017.1 regnskabet på hjemmesiden er alle beløb excl.

Moms. Der er ved regnskabsårets afslutning ingen tilgodehavender hos interessenterne.

Undtagelsen er indtægterne fra vandsalg med videre som er indregnet i resultatopgørelsen for 2017 selv

om levering har fundet sted i 2016.

Noter til resnskab.

1. I forbindelse med Ny BlovstrØd byggerierne harvisolgt byggevand. Det koster 500 kr. incl. moms at

bruge byggevand i hele byggeperioden dvs. indtil BW efter færdigmelding fra WS entreprenøren

kan montere den endelige vandmåler.

2. Udover løn til vandværkspasser indbefatter punktet også løn til vagter når vandværkspasseren har

ferie eller på anden måde er forhindret. Endvidere lovpligtige bidrag til ATP, AES Barselsordninger og

lignende ordninger.

3. Reparation og vedligehold fordeles således: Bygninger Kr. 974,OO excl. moms

Boringer Kr. 2.838,00 do

Ledningsnet Kr.772.670,00 do

Vandværk. Kr. 52.A32,00 do

4. Ledningsnettet indeholder en mængde aluminium anboringsbøjler dvs. de bøjler som forbinder

stikledningerne til hovedledningen i vejen. Disse bøjler er med tiden er tæret, så de nu udgør stor

risiko for at give lækager med deraf følgende vandspild. Vandværket fornyer årligt disse bøjler

"vejvis". Aktuelt er vi nu halwejs igennem. Vandværket er i 2077 opdateret på mindre delsystemer.

5. Vort Elforbrug forbliver fint lavt. Den moderniserede styring og nye pumper installeret i 2015 vil

formentligt stabilisere vort årsforbrug. Forbruget vil være ca. 54.000 kWh om året incl. ca. 3.000

kwh. til andre formål end udpumpning. Det svarer til % kwh pr. m3 vand udpumpet.

6. Vandmålere skal kontrolmåles periodisk. Hvis en stikprøve består kontrollen, kan hele det parti

stikprøven tilhører anvendes yderligere en periode på 3 eller 6 år. Vore vandmålere bestod altså

dette års prøver. De kommende år bliver alle målere udskiftet til elektroniske vandmålere.

Forbrugerne kan aflæse disse vandmålere men den aflæsning der benyttes til fakturering bliver

foretaget elektronisk ved at køre forbi målerne.

7. I forbindelse med den fornyede styring af vandværket har vi forøget overvågningen af bl.a. vore

boringer således at vi får alarm hvis noget er galt. f.eks. pumpestop eller indbrud i råvandsstationen.

Disse alarmer sendes via telefonforbindelser. Telefonomkostninger er langt den største del her.

På bestyrelsens vegne

Hans Skogstad, kasserer


