
 

KLOSTER VANDVÆRK 

Ånumvej 28 6900 Skjern 96 74 85 00 SE nr. 49398913 
 

 

 
Generalforsamling mandag den 24. april 2017. 
 
Formanden bød velkommen. 
Herefter foreslog han Poul Erik Jørgensen som dirigent. 
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem dagspressen og ved fremsendelse af 
miniberetning med indbydelse og regnskab til alle forbrugere. 
 
Af beretningen fremgik det, at der var tilsluttet 1 fritidshus og et helårshus, så det totale forbrugerantal er 
929. 
 Den udpumpede vandmængde var 124380  m3 mod 1125262 m3 i 2015. Vandspildet var 1600 m3 mod 
6052 m3 i 2015. 1,3 %. 
Der er leveret 122784 m3  hvoraf de 67361 m3 var fra det fælles selskab tranmose. 
 
Vandanalyserne viser vand af fineste kvalitet uden spor af pesticider. Alle prøverne overholder kravene til 
drikkevand. Analyserne med vejledning er sendt ud sammen med indbydelsen til alle forbrugere. 
 
Regnskabsresultatet er tilfredsstillende for 2016. Den faste afgift er ændret til kr. 1000,00, m3 prisen er kr. 
2,50, statsafgiften er kr. 5,23/ m3 og vandindvindingsafgiften er kr. 0,67/m3.  Alle priser er excl. moms. 
 
Der er afregnet 930 forbrugere. Tilbagebetalingerne og efterbetalingerne er reguleret i årsopgørelsen, som er 
udsendt i januar til betaling i februar. 
Opkrævningen varetages af Ringkøbing-Skjern Forsyning så der opkræves sammen med spildevand. 
 
Driftsaftalen med Ringkøbing-Skjern Forsyning kører nu på 7. år og beløbet reguleres jf. nettoprisindekset 
pr. december. 
 
Af regnskabet fremgik det, at der var et overskud på kr. 540.000,00.  
Der budgetteres i 2017 med et overskud på kr. 500.000,00.  
 
Til bestyrelsen genvalgtes Sven Pedersen og Karsten Andersen. 
Til suppleanter genvalgtes Per Madsen og Poul Erik Jørgensen. 
 
EY valgtes som revisionsfirma. Det er det samme som RSF bruger. 
 
Det blev vedtaget, at der ikke udsendes indbydelse mm til forbrugerne. alle dokumenter vil bliver lagt på 
Ringkøbing-Skjern Forsynings hjemmeside, hvor forbruger så kan se og hente disse. Der vil blive sendt sms 
ud vedrørende de kommende generalforsamlinger. 
 
Der bliver investeret i forsyningssikkerhed med et større beløb til Ringkøbing-Skjern Forsyning. 
Beløbet overføres pr. 31.12.2016.  
Der vil i de kommende år blive investeret i renovering af ledningsnettet og i nye målere til fjernaflæsning. 
 
 
Kloster den 24. april 2017.   
 
 
                 _______________________ 
     Poul Erik Jørgensen 
              Dirigent.  
 
 


