VANDPOST #3 - d. 10. januar 2019.
”Vandpost #3” Rigtig godt nytår til alle, vi håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Herved info-mail fra dit vandværk, med lidt opfølgning - mest tiltænkt den nærmeste fremtid  .
LOVGIVNING : ”GDPR” … den ”mundrette” forkortelse for persondataforordningen, trådte jo i
kraft d. 25. maj 2018. Denne lovgivning gælder selvfølgelig også for Skee Vandværk I/S. Vi undlod,
på ikrafttrædelsestidspunktet, at fortælle alle det, som de fleste jo nok er bekendt med i forvejen,
at vi ligger inde med din adresse, mailadresse & tlf.-nummer … oplysninger som også for de flestes
vedkommende, allerede ligger tilgængelig på nettet, hos de forskellige nummer-/adressetjenester
… MEN nu er det så gjort. Skulle du ligge inde med spørgsmål hertil, er du meget velkommen til, at
kontakte Lars Bo, for evt. uddybelse & afklaring.
GENERALFORSAMLING : Dato’en for årets generalforsamling er : Onsdag d. 20. februar 2018 kl.
19:30 på Skolen. Mere om dette, når vi nærmer os dagen. Bestyrelsen byder naturligvis på en øl
eller en vand på dagen, så vi håber igen i år, på et flot fremmøde, særligt fordi vi ønsker, at
foretage en ændring/opdatering af vore vedtægter, da der jo er sket meget i samfundet, siden
80’erne .
MÅLERAFLÆSNING : Husk, at det er sidste rettidige dag, på lørdag d. 12.1.2019 for, at give Ole
O. tilbagemelding om din målerstand nytårs aftens dag 2018. Hvis det er nemmest for dig, at
maile aflæsningstallet til Ole O., kan dette, som vanligt, ské på ; Ole_Fabienne@Yahoo.com De
fleste har allerede, afleveret tallet til Ole.

Hvis du har modtaget denne mail på en ”forkert” mailadresse, eller er der på anden måde, noget
der skal rettes i dine kontaktoplysninger, så giver du bare Lars Bo besked på mail, eller på
mobiltelefon 20 32 11 15

