
Protokoll fra ärsmote i Drangsholt vannverk

tirsdag 16. mars 2021. Motet ble avholdt pà Zoar og pá Teams.

13 abonnenter var til stede. Ingen mtte med fullmakt.

Dagsorden:

1 Âpning/konstituering

A Valg av dirigent. Som dirigent ble Liv Hangeland valgt.

B Valg av sekreter. Som sekreter ble lren Sommerset valgt.

C Valg av protokollkomité.

Som protokollkomite ble Liv Hangeland og Anne Kathrine Solbakken valgt.

D Valg av tellekorps, to personer.

Som tellekorps ble Harald Brekke og Tommy Svenhaug valgt

2 Ârsberetning

rsberetning var sendt ut til alle pä forhänd. Den ble lest opp av Liv Hangeland.
Det kom ett forslag til endring som gjaldt at det pà ärsmotet i fjor ble det antatt
at Liv Hangeland ble valgt for ett är. Dette var feil og det ble rettet til to är.
rsberetningen ble med denne endringen enstemmig vedtatt.

Det kom kommentar vedrrende de forskjellige typer ärsmeldinger som
vannverket leverer. Vannverket avgir en arsrapport til Mattilsynet som ikke
godkjennes av ärsmtet. Det er viktig at denne rapporten legges ut pa nettsida
slik at alle kan se de forskjellige rapportene.

3 Regnskap

Regnskap var sendt ut pä forhänd og ble gjennomgätt av lren Sommerset.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

4. lnnkomne forslag

Styret hadde sendt ut forslag om end ring av vedtektenes § 7 (Avgifter) med a
foye til et nytt avsnitt: Dersom ärsavgift ikke blir betalt innen en maned etter at
andelshaver har mottatt andre gangs varsel om innbetaling kan vannverket
stenge vannforsyning til eiendommen. Vannverket vil i et slikt tilfelle engasjere
autorisert rrlegger til ä utfore stengning. Kostnader til stenging og til
gjenäpning vil bli belastet den aktuelle andelshaver.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Det ble presisert fra ärsmtet at det er viktig at det ble gitt tydelig varsel om
stenging slik at de det gjelder er klar over frist og konsekvens.

5 Budsjett

Budsjett var sendt ut pä forhänd og ble gjennomgätt av Iren Sommerset. Det var
ogsä sendt ut forslag fra styret om avgiftssatser for 2021 og denne saken ble
behandlet frst.

Forslag vedrrende avgifter for 2021:
rsavgift kr 6000 + mva = 7 500 kr. Deles pà to fakturaer pä kr 3750.
rsavgift utleid hybel 2000 kr + mva = 2500 kr Deles pä to fakturaer.
Ârsavgift for boliger som tilkobles etter 1.7. Halv avgift
Tilkoblingsavgift 20 000 kr + mva = 25 000 kr
Purregebyr kr 500.

Ársmotet nsket á endre purregbyr til 35 kr som er i henhold til lovpälagt
bel@p. Satsene ble vedtatt med denne endringen.

Budsjettet ble deretter enstemmig vedtatt.

Det er hye renter pä länet som vannverket har i Birkenes sparebank og styret
ble oppfordret til à kontakte banken for à fors@ke ä fä disse satt ned.

I forbindelse med budsjettet ble det diskutert hvordan styrets og driftsgjengens
oppgaver kunne gjres mer kjent i forhold til omfang. Arsmotet nsket at det
framkommer tydeligere hvor mye som er dugnadsarbeid i l¢pet av äret.

Det var ogsä et ¢nske om at teknisk anlegg er dokumentert og arbeidsprosesser
beskrevet. Noe av dette er pà plass, men det mà ajourfres. Det er et nske fra
ärsm¢tet at det kommer ut mer kunnskap om vannverket. Dette er signaler som
styret bes jobbe videre med.

6. Valg

Valgkomiteen ved Tor Gunnar Elle presenterte valgkomiteens innstilling.

Preben Peppe Undheim ble foreslätt som styremedlem, han har tidligere vaert
varamedlem. Tommy Svenhaug gär ut siden han ikke lenger er andelshaver.

Harald Brekke var pä valg, forsläs gjenvalgt
Iren Sommeset var pä valg, forsläs gjenvalgt



Alle tre ble valgt for to är.

Liv Hangeland og Dagfinn Brrs var ikke pà valg.

Glenn Drangsholt ble foreslätt gjenvalgt som varamedlem for ett är og han ble
valgt.

Anne Kathrine Solbakken ble foreslätt som varamedlem nr to og ble valgt for ett
är.

Valgkomite: Tor Gunnar Elle ble valgt. Styret jobber vid ere med a fa inn et
medlem i valgkomiteen fra Lintjnnveien.

rt4d
17.3.2021 Iren Sommerset

referent

Anne Kathrine Solbakken


