Andelsselskabet Stårup Vandværk
Årsberetning for 2020
Der blev udpumpet 33.147 m3 fra vandværket ud i forsygningsledningerne i perioden 1/10-19
til 30/9-2020 det målte forbrug hos andelshaverne var 29.994m3 en spildprocent på 9,5%
Af vedligeholdelse på ledningsnettet har der været udskiftning af målerbrønde Gl.
Nykøbingvej 195, og Mosbyvej 27 & 28. Brud på Egebjergvej hvor vi måtte asfaltere cykelsti
bagefter og Ledningssøgning med Leif Koch på Gl. Nykøbingvej
Som investering er der på Annebjerg Stræde, Stårupvej ,Gammelgårdsvej & Gl. Holbækvej,
nedsat 4 sektionsbrønde
Invendigt i vores Vandværksbygning under gulvet ligger en vandtank som vi har fået
renoveret. Der er foretaget de lovpligtige vandanalyser: for året og der var intet at bemærke
På vores hjemmesider www.stårupvandværk.dk er vandanalyserne samt øvrige dokumenter
Fremover vil vores årsberetning, regnskab, takstblad samt indkaldelse til generalforsamling
ligge på vores hjemmeside. Der vil blive annonceret i ugeavisen 14 dage før.
Der bliver normalt holdt generalforsamling sidst i marts måned men på grund af Corona bliver
generalforsamlingen afholdt når regeringen åbner op for større forsamlinger.
Regnskab er revideret for sidste gang af vores interne revisorer og fra næste år har vi tilkøbt
samarbejde med en registreret/statsautoriseret revisor, således at der ikke skal vælges
interne revisorer på generalforsamlingen fremover. Men vi mangler suppleanter til
bestyrelsen.
Vi vil på generalforsamlingen gerne takke vores 2 interne revisorer for langt og godt
samarbejde.
Regnskabet er ligeledes underskrevet af bestyrelsen og lægges på vores hjemmeside.
Da vi ikke kan afholde generalforsamling normalt og forslag skulle have været givet inden 15
februar i følge vedtægterne, i stedet kan man indgive forslag som sendes til vores
mailadresse som er flg.: staarupvand@outlook.dk eller afleveres i vores postkasse Annebjerg
Stræde 19 fra dags dato og dette vil blive taget med, når der kan holdes generalforsamling.
Hvis du ikke har mulighed for at se regnskab m.v. på vores hjemmeside så ring venligst til
formanden Jens Jørgensen på tlf. 21250734.
Med venlig hilsen
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