
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 på Sønderby kro

                                                          Respekter venligst gældende corona regler

Dagsorden
:

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt. 3 Forelæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse.

Pkt. 4 Indkomne forslag.

Pkt. 5
Forelæggelse af budget, og nedenstående satser og bidrag for 2021 til godkendelse.

Bidrag til hovedanlæg i alt kr. 6.000,-

Bidrag til eksisterende forsyningsledning i alt kr. 6.000,-

Bidrag til anlæg af ny forsyningsledning iht. Normalregulativ for Sønderby Vandværk af 1. marts 2011. Der
indhentes tilbud som skal godkendes af Frederikssund kommune.

Stiklednings bidrag i byzone 15.000,-

Stiklednings bidrag i landzone. Der indhentes tilbud som skal godkendes af kommunen.

Fast årlig afgift pr. ejendom kr. 800,-

Vandafgift kr. 6,00 pr. m3 

Statsafgift kr. 6,18 pr. m3

Drikkevandsbidrag til staten kr. 0,19 pr. m3

Målerafgift Kr. 100,00 pr måler

Manglende eller for sen aflæsning af måler kr. 150,-

Rykkergebyr kr.100,- (momsfrit)

* Lukkegebyr kr. 600,- 



* Genåbningsgebyr kr. 600,-

*+ faktiske udgifter til vvs entreprenør.

Taksterne er ekskl. moms

Pkt. 6 Valg bestyrelsesmedlemmer. Johnny Jensen, modtager genvalg

- På valg til bestyrelse er: John Ross, modtager genvalg

Pkt. 7 Valg af suppleant til bestyrelsen. Her mangler vi 1 evt. 2 nye.

Pkt. 8 Valg af revisor.

- På valg er: Lars Nordborg Olsen, modtager genvalg

Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant.

- På valg er: Tommy Andersen, modtager genvalg

Pkt. 10 Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Regnskab 2020, kan ses på Vandværkets og Bylaugets hjemmeside efter generalforsamling www. sby4050.dk

Budget, se bagsiden. Medbring venligst denne indkaldelse til generalforsamlingen!

Budget for år 2021

Indtægter

Vandafgift kr. 84.000,00

Fast afgift kr. 150.800,00



Målerafgift kr. 18.800,00

Gebyrindtægter kr. 4.000,00

kr. 257.600,00

Driftsudgifter

Elektricitet Kr. (13.000,00)

Analyser kr. (20.000,00)

Reparation/vedligeholdelse kr. (50.000,00)

Lønninger kr. (18.000,00)

kr. (51.000,00)

Administration

Opkrævning kr. (13.125,00)

Regnskabsassistance Kr. (7.000,00)

Kontorartikler Kr. (5.000,00)

Porto/gebyrer Kr. (4.000,00)

Forsikringer Kr. (4.300,00)

Danske Vandværker Kr. (2.800,00)

Temamøder for bestyrelsesmedlemmer Kr. (2.000,00)

Diverse møder (generalforsamling) Kr. (4.000,00)

Vandråd Kr. (500,00)

Kørsel kr. (6.000,00)

Danskebank div gebyr, konto, - renter kr. (5.000,00)



Domene navn /one.com kr. (300,00)

kr. (49.225,00)

Budgetteret overskud kr. 157.375,00

Budgettet er udarbejdet på bestyrelsesmødet den 04. Februar 2021.

Opfordring: der er stadigvæk mange der ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, vandværket udsender
mail herfra i tilfælde af ledningsbrud samt ved planlagte afbrydelser. www.sby4050.dk/Vandvaerk/
nyhedsmail.html

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


