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Bestyrelsens beretning for 2021
Torsdag den 27.maj sidste år afholdt vi generalforsamling i Hou Vandforsyning
med 9 deltagere, heraf 7 stemmeberettigede.
Generalforsamlingen var udsat i strid med andelsselskabets vedtægter § 6 med
hensyntagen til regeringens restriktioner på grund af covid 19.
Umiddelbart efter generalforsamlingen vedtog bestyrelsen konstituering med
Henning Madsen som formand og Troels O. Sørensen som næstformand.
Siden har der været afholdt yderligere 6 bestyrelsesmøder, der i alt kan
opsummeres som følger:
Projekter:
Aflæsning ved forbi-kørsel kan gennemføres med en mangel på 14 af i alt 712
målere. Der arbejdes med antenneløsninger og kontrol af målernes funktion for
de 14 styk der mangler.
Der bygges fortsat i Bøgelunden – meget få grunde tilbage, indflytninger på
Klitrosevej er afsluttet. Byggeriet af Færgebyen starter nu – vi har netop
modtaget anmodning om etablering af byggevand. Der er tale om 65 ny
forbrugere.
Alexandra plads byggeriet er ikke på plads endnu. De to gamle ruiner på
Søndergade pynter ikke.
Hou Vandforsyning har gennemført en renovering og forbedring af forsyningen i
Villavej. Den gamle PVC - ledning blev erstattet af PE med et 50% større
gennemstrømningsareal primært af hensyn til forsyning af Færgebyen. Ved
samme lejlighed blev forsyningen af Hou Maritime Idrætsefterskole udvidet med
nyt stik og den øvrige forsyning renoveret.
Drift:
Vi har i 2021:

Købt 85.071 m3 vand hos Odder Vandværk
- Det er stort set det samme som sidste år.

Vandkvaliteten er i orden. Det viser de mange prøver fra ledningsnet og
taphaner der bliver taget af analyse-firmaet Analytech.
Vi har ikke haft lækager på nettet sidste år. Vi har ej heller haft problemer med
trykket.
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Bestyrelsens beretning for 2021 fortsat Økonomi:
Bestyrelsen fremlægger en årsrapport for 2021 uden anmærkninger fra
Revisionsfirmaet Christensen & Kjær og budget udarbejdet af bestyrelsen.
Priserne på vandet er hævet efter at have været uændret i flere år – en stigning
på 0,50 kroner fra 7,50 DKK/m3 til 8,00 DKK/m3.
Forhøjelsen kommer fra vor leverandør Odder Vandforsyning, der skal bruge
pengene til BNBO – Borings-Nære-Beskyttelses-Områder.
Organisation:
I år er bestyrelsesmedlemmerne Troels Overgaard Sørensen, Jan Schartau, og
Holger Jensen på valg. Alle modtager genvalg – HJ måske som suppleant. Der
skal vælges eller genvælges to suppleanter.
Bestyrelsen anbefaler, at revisionsfirmaet Christensen & Kjær med
statsautoriseret revisor Finn Brogaard genvælges.
Tak - vor VVS-mand Peter Larsen og bestyrelsen for godt samarbejde og til
BHKV for husly til vore møder.
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