Informasjon og regning - Drangsholt vannverk juli 2017
(Se også baksiden)

Det nye styret har hatt første møte og har konstituert seg slik:
Liv Hangeland, leder
Harald Brekke, sekretær
Beint Foss, kontaktperson regnskapsfører
Iren Sommerset, informasjonsansvarlig

Folke Kallhovd, daglig leder Mob.: 92225001
Email: post@drangsholtvannverk.no

REGNING

-

Årsavgift 2017

I henhold til vedtak på årsmøtet er årsavgift til vannverket for 2017
Kr 5000 inkl mva for bolig
Kr 2000 inkl mva for hybel
Beløpet bes innbetalt innen 1.8.2017
Konto – Drangsholt vannverk: 2880 14 65228
Viktig: Skriv navn på abonnent i merknadsfeltet

NB! Betalingsoppfordring er tidligere sendt ut på mail 2.7.2017 og mange av dere
har allerede betalt!

Informasjon og regning - Drangsholt vannverk juli 2017
(Se også baksiden)

Kokevarsel ble opphevet 11.juli. Vi ser at det er en utfordring med stabil vannkvalitet og
styret kommer til å videreføre arbeidet det tidligere styret har gjort i denne forbindelse.
Styret ser det som en viktig oppgave å utrede alternative løsninger. Det planlegges et
informasjonsmøte i løpet av høsten.
Daglig leder av Vannverket, Folke Kallhovd, fratrer stillingen i slutten av året. Styret arbeider
nå med å finne ny daglig leder.
Styret vil arbeide videre med følgende saker (inkluderer forslag fra Årsmøtet):
1. Skaffe seg oversikt over Vannverkets tilstand, inklusive rørsystem/behov for
oppgraderinger og utskiftinger,
2. Skaffe oversikt over driftsmessige forhold: vannprøvetaking, beredskap og grunnlaget
for Mattilsynets godkjenning
3. Vurdere eventuelt nytt renseanlegg basert på foreliggende informasjon: behov,
kostander, driftskonsekvenser, økonomiske konsekvenser ved utbygging. Alternativt
vurdere eventuelle konsekvenser ved ikke å bygge ut.
4. Gjennomgang og oppdatering av vedtektene i henhold til Lov om samvirke. Legges
fram på neste Årsmøte.
5. Vurdere avtale med grunneier
6. Gjennomgang av driftsorganisasjonen (daglig leder, teknisk vedlikehold, tilsyn)
7. Økonomistatus for Vannverket, inklusiv gjeld og plan for håndtering av denne samt
plan for fremtidige inntekter til drift og eventuelle nyinvesteringer.
8. Opprette «kanal» for kommunikasjon med andelshaverne

Facebook vil fortsatt bli brukt til meldinger!

Referater, vedtekter mm vil bli lagt ut på nettsiden til Drangsholt og Grødum velforening,

http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net

Hilsen styret

13.7.2017

