Generalforsamling 1 juni 2021

Så fik vi lov til at holde generalforsamling i dette år, pga. Corona, så kan vi kun håbe at vi i 2022 kan holde
den i marts som vi plejer
Ved sidste generalforsamling i 2020 havde vi stoppet Sørby vandværk pga. for meget Arsen i vandet, det
har vi fået løst, med en vandledning fra Kirkerup vandværk, vi kan så blande vand fra Kirkerup i rent vands
tanken i Sørby, så Arsen indholdet kommer under de 5 mq. Så det gør vi nu
Vi har en del vandbrud i ny og næ, mange gange er det anborings studsen på hovedledningen der går i
stykker, vi får lavet det så hurtigt det kan lade sig gøre, der er lige nogle håndværkere og grave folk der skal
passes sammen, samt at få lukket for vandet de rigtige steder
Vi har fået opstartet et SMS service system så vi den vej rundt kan give besked, hvis der er et problem med
forsyningen, men der er desværre nogle forbrugere der er meget utålmodige når vandet ikke er i hanen,
men vi på vores vandværk har også et andet arbejde der skal passes.
Vi har fra 1-10-2019 til 30-9-2020 oppumpet 114.926 m3 i samme periode er der ud faktureret 99.675 M3,
et ret stort spild, men vi har også i en lang periode lukket vandet fra Sørby direkte i kloarken, for ikke at
stoppe det helt. Sidste år ud fakturerede vi 93.326 M3, det større forbrug skyldtes nok at mange har
arbejdet hjemme fra.
Vedr. BNBO områder har Slagelse kommune nu vedtaget at vi skal tage noget jord ud af drift hos 2
lodsejere, det skal ske ved udgangen af 2022, så der kommer vi af med en stor erstatning
Vi har haft problemer med at får vores hjemmeside til at fungere optimalt, det firma der ejede vores
domænenavn, ville ikke give os det, så Michael har lavet et nyt domænenavn, som er www.skvand.dk
Vores regnskab er tilfredsstillende vi har en underdækning på 154.250 kr. vi har afskrevet 394.449 kr. som
kan tilbageføres, så vi får et overskud på 240.199 kr.
31-12-2020 havde vi 2.880.907 kr. stående i Sydbank
Kurt er godt igang med at udskifte alle vores vandmålere
Tak til Kurt for samarbejdet
Tak til bestyrelsen

