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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder
møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning
Revisorberetning, årsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett.
Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og
overskudd
k dd eller
ll dekning
d k i av underskudd.
d k dd
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
8 Valg av styre,
8.
styre inkludert styreleder for to år og tre representanter til
valgkomité
9. Valg av revisor
10. Styret og revisors godtgjørelse
11. Andre innkomne saker
12 Informasjon om status fra styret
12.

Leverandør

Beskrivelse

Cowi
Årsmøtet/styremøter
Å
Reidar Skogen

Byggledelse
Lydanlegg, bevertning,
møterom,etc
Matjord

Leif Grimsrud
Walberg
a be g Marineservice
a ese ce
Fortum
Ustekveikja Energi

Anleggsarbeid
Erstatning
stat g flytebrygge
yteb ygge
Strøm og anleggsarbeid
Strøm

Skjeberg Regnskapskontor Regnskap og årsoppgjør for 2010
Frimerker
Styrehonorarer
Honorarer og arbeidsgiveravg
Halden og Enningd.Bygdes Felling av trær
Ketil Opstad/COOP
p
OBS
RM Serivce

Drensrør til kum
Reparering/anleggsarbeid etter
M&S

Grunneier kompensasjon Nye medlemmer
C t Revisjon
Center
R ij

R i j av regnskapet
Revisjon
k t

Omkostninger bank 2011

SUM
49 927,00
7 809,50
4 500,00
2 413 105,00
2 500,00
122 190,36
1 595,29
15 322,00
1 415
415,00
00
228 200,00
11 875,00
646,00

Årsmøte, 22/6
22/6--2012,
Høysand
øy
VA SA økonomiske
ø
status pr. 31.mai 2012
Pr 31.05.2011
Brukskonto
Kapitalkonto
Total

791.216,11
1.499.316,4
2.290.532,51

Pr 31
P
31.05.2012
05 2012
Brukskonto
Kapitalkonto
Total

115.276,82
25.696,86
140.973,68

115 782,63
20 000,00
3 750
750,00
00
874,68

Balanse
I t kt 2011
Inntekter

2.149.558,83
930 181 25
930.181,25
3.079.740,08

Svein Lund

Leie av lagringsplass til jord

Kemneren i Sarpsborg

Skatt og avgift for 2011

37 876,00

Vi er pr. 1.juni 2012 135 medlemmer.

Kemneren i Sarpsborg
Rishøyy Elektriske

Oppmåling
Monteringg skap,
p varmekabel

14 050,00
15 952,00

Totalregnskapet for Høysand VA SA kan fås
ved
d henvendelse
h
d l til styret.
t t

Driftsteknikk

Serviceavtale

10 375,00

Utgifter TOTALT

2 000,00

3 079 745,46
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Budsjetterte faste utgifter pr år.
år
Årsmøtet/ styremøter
Årsmøtet/
Ustekveikja Energi
Skjeberg Regnskapskontor
Center Revisjon
Bank
Kemneren i Sarpsborg
Driftsteknikk
Utgifter TOTALT

Strøm
Regnskap og årsoppgjør for 2012
Revisjon av regnskapet
Omkostninger bank 2012
Skatt og avgift for 2012
Serviceavtale (2 x pr år)

9
2
15
15
1
40
25
107

000
000
000
000
000
000
000
000

Forslag fra styret på årlig serviceavgift for 2012: 1.000 kr + mva.
Kommentarer:

•
•
•
•

Dette vil gi en inntekt på 135.000 for 2012.
Skatter og avgifter vil bli minke fra 2012. pga nedskrivning av anlegget.
Dette vil gi oss en buffer for fremtidige uforutsette utgifter.
Evt. reparasjoner av pumper kan fort bli 3030-40.000, noe som det kan være
fornuftig å ha for å unngå å be om tilskudd fra medlemmene.
medlemmene
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A
Anvendelse
d l av disponible
di
ibl midler
idl i selskapet:
l k
t
•

Det rapporterte underskuddet i totalregnskapet for 2011 er differansen
mellom rapporterte driftsinntekter og driftsutgifter.
driftsutgifter Driftsutgifter er primært
utgifter som følge av konkurs fra Mikalsen & Sønner, og som ikke var
dekket av kontrakt med LG.

Fastsetting
g av arbeidsplan
p
for kommende år
•
•
•
•
•

Sluttføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen.
Bistå Sarpsborg Kommune med å få en oversikt over tilknytninger til
anlegget
l
t fremover.
f
Avklare behov for service intervaller for å holde kostnader nede. Samtidig
som risiko for skader ikke øker.
Vurdere om service avtale har ”riktig pris”.
Vurdere forsikring av anleggets utstyr/ pumper (sjekke hva andre VA lag
gjør).
j )
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V l av styre,
Valg
t
i kl d t styreleder
inkludert
t l d for
f to
t år
å og tre
t
representanter til valgkomité
Valg
g av revisor
•

Forslag på Revisor: Center Revisjon A/S.

Årsmøte, 1/7
1/7--2011
St t og revisors
Styret
i
godtgjørelse
dt j l
•
•

Styrets medlemmer: 2.000 til hvert medlem i styret.
Revisor: etter faktura
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S k til årsmøtet:
Saker
å
t t
Det er ingen innkomne saker til årsmøtet i år.
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Generell status fra styret:
y
• Styret har nådd fjorårets mål med å få ferdigattest fra SK.
• Erfaringer 1 år etter oppstart:
– Trykkøknings pumper (frekvensomformer) har blitt ødelagt av lyn/
torden/ lav spenning. Vi har overspenningsvern. Hvorfor
undersøkes.
nde søkes
– Ingen kald vinter som har ”testet anlegget.
– Alle pumpestasjoner har fungert bra.

• Hva betaler vi av gebyrer til SK (egen slide).
• Brev fra SK vedr. tilkopling og manglende melding (egen
•
•

slide).
Tinglysning
gy
g av fellesavtale (se
( egen
g slide).
)
As--built kart over hele anlegget og sjøledninger (avstand til
As
land/ faste punkter) blir lagt ut på hjemmeside.
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•
•
•
•

Årsgebyr
g y for vann og
g avløp
øp er summen
av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.
Abonnementsgebyr
g y - inkl.mva
Vann = kr. 657,50 pr. fast del
Avløp = kr. 723,75 pr. fast del
Forbruksgebyr - inkl. mva
Vann: kr.9,kr.9,- pr. m3
Avløp: kr.
kr 11,11,
11 - pr.
pr m3
Tilknytningsgebyr for vann og avløp:
Kr 312
312,50,
50 - inkl.
inkl mva.
mva for vann pr.
pr gebyrpliktig eiendom
Kr 312,50,312,50,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom
Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert kr 250
inkl. mva i vannmålergebyr årlig.
Dersom kommunen må møte opp for å lese av vannmåleren
kreves kr 1250,
1250,-- inkl. mva
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Brev fra SK

Sommervann fra VA ledningen Årsmøte, 22/622/6-2012
Utdrag av e
e--mail fra Langvik
Langvik--Hansen, SK

”Vedr. sommervann
• Medlemmer av vannlaget kan naturligvis koble seg til vannlagets vannledning og fortsatt
velge å kun bruke vannet om sommeren, dvs. de betaler for vannpost på samme måte
som om de
d er tilknyttet
ilk
egen sommervannsledning.
l d i

• Kommunens gebyrregulativ forholder seg til vannpost og ikke til sommervann. Der

vannpostt liligger inne
i
på
å eiendommen
i d
betales
b t l 1/1 årsgebyr
å
b og ½
forbruksgebyr. Forbruksgebyr bestemmes og betales etter arealet på hytta. Dette er
samme avgift som om vannet er innlagt på hytta (dvs. samme avgift som på hytter som
ikke har vannmåler ((dvs. de som knyttet
y
seg
g til tidligere
g
enn januar
j
2010)).
))

• Der vannpost ligger utenfor eiendom betales ¼ årsgebyr og ¼ forbruksgebyr (dette

gebyret
g
y
kan være vanskelig
g å kreve inn der vannpost
p
er plassert
p
langt
g borte fra eiendom,,
men kreves i dag inn for noen hytter som er åpenbare brukere av vannpost).

• Det er ikke krav om å knytte hytta til avløp - selv om ledning for avløp er lagt inn på
eiendom – så lenge vannet bæres inn i hytta.”

Basert på ovenstående e
e--mail så kan VA ledningen benyttes til sommervann, men
d
dette
ønsker
k styret å ha
h kontroll
k
ll på
å så
å dette
d
må
å avklares
kl
skriftlig
k if li med
d Styret.
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UNDERTEGNING OG TINGLYSING AV FELLESAVTALE

• De fleste av oss har undertegnet en fellesavtale som skal
•
•
•
•

tinglyses og gi oss rett til VA nettet i fremtiden og gi rett for
VA laget å ha liggende VA ledninger på eiendommene.
I forbindelse med tinglysning av fellesavtalen på de enkelte
eiendommer måtte denne inneholde samtlige
hjemmelshaveres fødsels og personnummer.
Dette betyr at èn ny fellesavtale må signeres.
Alternativt så dette ordnes ved at hjemmelshaverne gir
advokat og styremedlem Thormod Bjerkholt fullmakt til å
tinglyse avtalen.
Avtalen ligger ved utgangsdøren og kan signeres etter
årsmøte, evt signeres hos feltets representant i styret ila
sommeren.
sommeren

Årsmøte, 22/622/6-2012, As
As--built kart

Årsmøte, 22/622/6-2012, As
As--built sjøledning kart

Årsmøte, 22/622/6-2012 Status fra styret
Tilkopling og melding om dette til
styret
• Husk
H k kkopii av dokumentasjon
d k
t j til styret
t t om h
hentet
t t
•

vannmåler og rørlegger.
SK har bedt oss om å dokumentere dette.

Vannmåler og reduksjonsventil, hvem
skal ha disse?
• Som nevnt, SK har avklart at alle skal ha
•
•
•

vannmåler Ingen unntak.
vannmåler.
unntak
Type er også bestemt.
Denne må står frostfritt eller dreneres.
Husk trykkreduksjonsventil pga høyt trykk.
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Status fra styret

Info om bruk av stoppekraner/ avløp spylegren
•
•
•
•
•
•
•

Vi har i dag flere typer stoppekraner i VA anlegget vårt.
N
Noen
stoppekraner
t
k
er med
d spindel,
i d l andre
d er med
d kuleventil.
k l
til
Test stoppekranen minst èn gang i året. Steng om vinteren.
Èn type er med kuleventil og dreneringsmulighet (hyttemodell)
(hyttemodell).
Kuleventiler må kun åpnes ¼ omdreining.
Avløp spylegren kan tilpasses ønsket høyde for å unngå evt. skader,
påkjøring, etc.
Sjekk at du har skiftenøkkel/ firkant i tilfelle du trenger en gang.
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•

Ved å bruke e
e--mail sparer vi mye tid. Husk også
å å oppdatere
oss ved ny ee-mail adresse.

•

Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om
dette på hjemmesiden

•

Jord; det ligger fortsatt noe jord som kan brukes til oppussing
etter traseer (ved avkjøring til Jørstad gård)
gård).

GOD
SOMMER!!

