
 

Budget for det kommende år 
Bestyrelsen behandlede og godkendte budgetterne for 
2014 for alle selskaber.  
Selskabernes driftsbudgetter er udarbejdet med fokus 
på fortsat at minimere drifts-omkostningerne, uden at 
dette påvirker forsyningssikkerheden.  
Anlægsbudgetterne bærer præg af store investeringer 
med Aquatarium, Innovest og fjernaflæsning som de 
største.  

Takster på vand og spildevand i 2014 
Taksterne på vand og spildevand justeres i 2014 i over-
ensstemmelse med de vedtagne budgetter, ligesom der 
sker ændringer i den faste afgift for vand og spildevand 
og på målerbrønde. Taksterne for 2014 vil blive be-
kendtgjort i dagspressen inden udgangen af 2013.  

Fjernaflæsning af målere 
Bestyrelsen besluttede, at Ringkøbing-Skjern Forsy-
ning skal indgå i et samarbejde omkring indførelse af 
fjernaflæsning af målere i hele forsyningsområdet i 
2014-15. Første etape af projektet vil omfatte udskift-
ning af alle målere i Ringkøbing i samarbejde med 
RAH og Ringkøbing Fjernvarme. Omkostningerne til 
gennemførelsen af projektet i 2014 er indregnet i bud-
gettet for året.   

Årsaflæsning 
Årsaflæsningen 2013 foregår i perioden fra den 15. 
november til den 3. december.  
I 2014 er datoerne for a-conto-indbetaling den 5. fe-
bruar, 5. maj, 5. august og 6. oktober.  

 
 

Innovest  
Byggeriet af Innovest er påbegyndt den 30. oktober 
som planlagt, efter der er indgået kontrakt med entre-
prenørfirmaet Hansen & Larsen.  

Samarbejde om præventiv rottebekæmpelse 
Der er indledt et samarbejde med Ringkøbing-Skjern 
Kommune om bekæmpelse af rotter i kloakkerne uden 
anvendelse af gift. I kloakbrøndene monteres fælder, 
som øjeblikkelig dræber rotten, når den kommer ind i 
brønden. For at forhindre, at rotter spredes i forbindel-
se med kloakfornyelse, vil fælderne også blive anvendt 
til forebyggende rottebekæmpelse inden anlægsarbejde 
igangsættes. 

Status på udskiftning af gadebelysning 
Udskiftningen af gadebelysning til LED forløber plan-
mæssigt. Philips vandt udbuddet som leverandør af 
vejbelysningsarmaturer i 2014, og Thorn Lighting bli-
ver leverandør af parkarmaturer i 2014. 

Forbrugervalg og medarbejdervalg  
Forbrugervalget sluttede den 3. november. Som for-
brugerrepræsentanter valgtes Jesper Clausen, Hvide 
Sande, og Thue Amstrup-Jørgensen, Hinnerup. Valg af 
medarbejderrepræsentanter afholdtes 19. november og 
Niels-Erik Mikkelsen, Hans Wendelboe og Bjarne 
Kristensen blev valgt. De 5 nye bestyrelsesmedlemmer 
tiltræder i januar 2014.           
                 

Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er den 23. januar 2014. 

Nyhedsbrev nr. 4 
Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 28. november 2013 


