Maj 2022

Søndervig Vandværk
Andelshaverne indkaldes herved til ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 9. juni 2022, kl. 19.00
PÅ DET NYE VANDVÆRK
I overensstemmelse med vedtægterne afholdes generalforsamlingen med følgende
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om vandværkets virksomhed 1/1-31/12 2021
3. Det reviderede regnskab for året 2021 samt balance pr. 31/12 2021 forelægges til godkendelse.
4. Budget og takstblad for 2022 gennemgås.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Efter tur er Peter Lambæk, Ole Roed
Rasmussen og Søren Jespersen på valg.
6. Valg af Statsaut. revisor.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller andelshaverne.
8. Eventuelt.

De stemmeberettigede, i henhold til vedtægternes §3 og §11, bedes medbringe personlig
legitimation i form af eksempelvis sygesikringsbevis, kørekort eller lignende.
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil det reviderede regnskab være fremlagt til
gennemlæsning ved henvendelse til Søndervig Vandværk tlf. 97 33 72 27.
Værkets hjemmeside findes på www.sv-vand.dk

Med venlig hilsen
Jens Hebroe
Bestyrelsesformand

Orientering til forbrugerne
Priser Søndervig Vandværk 2022
Excl moms

Inkl. Moms

Vand pr. kubikmeter

5,20 kr.

6,50 kr.

Statsafgift pr. kubikmeter

6,37 kr.

7,96 kr.

Drikkevandsbidrag pr. kubikmeter

0,00 kr.

0,00 kr.

11,57 kr.

14,46 kr.

Sommerhuse og helårshuse

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Erhverv

1.500,00 kr.

1.875,00 kr.

Sprinklerstik/-anlæg

2.500,00 kr.

3.125,00 kr.

22.000,00 kr.

27.500,00 kr.

8,00 kr.

10,00 kr.

Rykkerskrivelse *

100,00 kr.

100,00 kr.

Inkassomeddelelse *

100,00 kr.

100,00 kr.

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) *

432,00 kr.

432,00 kr.

Genoplukning

540,00 kr.

675,00 kr.

Betalingsaftale *

200,00 kr.

200,00 kr.

72,00 kr.

90,00 kr.

Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort)

248,00 kr.

310,00 kr.

Arbejdsløn ved installation

450,00 kr.

562,50 kr.

Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr)

67,00 kr.

83,75 kr.

Udskrift af regningskopi

35,00 kr.

43,75 kr.

1.236,00 kr.

1.545,00 kr.

Målerundersøgelse på stedet

590,00 kr.

737,50 kr.

Gebyr for ekstra målere

200,00 kr.

250,00 kr.

25,00 kr.

31,25 kr.

Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning)

1.100,00 kr.

1.375,00 kr.

Erstatning for frostsprængte, bortbommet eller beskadiget måler

1.200,00 kr.

1.500,00 kr.

I alt
Årligt abonnement

Tilslutningsafgift (indeksreguleret)
Gebyrer
Administrationsgebyr

Selvaflæsningskort, rykker

Kontrol af måler (på eksternt værksted)

Fakturagebyr

Alle priser er inkl. moms.
Dog er de *-markerede fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens afgørelse
(SKM2004.273.TSS af 2. juli 2004)
Rente ved for sen betaling (morarente/procesrente) + 8,00% - lovbestemt tillæg.
Bemærk:
Det er ikke tilladt at benytte egne hængelåse på målerbrøndene. Disse vil blive fjernet uden varsel ved
kontrol/eftersyn. Alle arbejder i målerbrønden skal udføres af vandværket.
Selvaflæsning af måleren bedes foretaget efter sæsonen, når huset normalt forlades. Kortet udsendes
medio november og bedes indsendt senest som anført på kortet. I tilfælde af manglende aflæsning
foretager vandværket aflæsningen. Der vil blive opkrævet et gebyr på 310,00 kr samt et rykkergebyr på
90,00 kr.

