
 

 

Forhøjelse af det faste bidrag  -  Pr. 1. januar 2023 

Med virkning fra 1. januar 2023, hæves det beløb, som Skee Vandværk opkræver i fast bidrag. 

BELØBET HÆVES med kr. 312,50 incl. moms. Ændringen vil vise sig på din 

vandregning/a’conto-opkrævning, som udsendes her i marts måned. Forhøjelsen skyldes ændrede 

forudsætninger. 

- - 

HVORFOR NU DET – og så lige efter den nyligt afholdte generalforsamling ? 

Det skyldes, at vi d. 23.2.2023 - DAGEN EFTER vores generalforsamling blev orienteret om, at 

vandværkes største kunde – svinestalden – har stoppet produktion af smågrise. Det betyder, at 

vandværket nu skal levere ca. 3.500 m
3
 vand mindre pr. år, end vi plejer. Og ”plejer” er jo netop det, 

som vi har baseret vores økonomiske forudsætninger på. Det gælder både vores evne til, at spare op til 

kendte udgifter og investeringer, samt vores mulighed for, at afholde de løbende udgifter til produktion, 

vedligeholdelse og prøvetagning. 

HAVDE DET VÆRET RART, at kunne orientere om dette på generalforsamlingen, så er svaret 

selvfølgelig ja – MEN sådan er det ikke. I øvrigt havde det ikke ændret ved konsekvensen, blot ved det 

kommunikative forhold. 

MÅ MAN HÆVE PRISEN ”midt på året” – det korte svar er JA. Man kan udforme et nyt takstblad lige 

så tit man vil være bekendt, at ”forstyrre” den lokale myndighed for, at bede om en ny godkendelse af 

takstbladet. Præcedens er dog, at et friskt takstblad følger kalenderåret. Men faktisk skal vi ikke længere 

tilbage, end til 2021, hvor Folketinget var årsag til en rettelse 1. februar. Det reviderede takstblad er 

godkendt af vores myndighed d. 1. marts 2023. 

ER DER STADIG SKEE-VAND i din vandhane – JEPS, selvfølgelig. Og det vil der være så længe 

vores forbrugere har lyst til, at bidrage til økonomi og bestyrelsesarbejde, samt ikke mindst så længe 

forbrugerne ønsker, at have noget af Danmarks reneste drikkevand i hanen. Selv med denne nye 

situation repræsenterer Skee Vandværk et meget godt gennemsnit, af vandprisen i Danmark. 

BESLUTNINGEN om, at øge bidragsbeløbet er en bestyrelsesbeslutning for, at praktisere rettidig omhu 

ift. vores økonomi frem til, at vi næste gang reviderer vores investeringsplan og takstblad således, at der 

igen er en retvisende langsigtet sammenhæng. I teorien ”mangler” vi nu ca. kr. 29.000,- i dækning til 

produktion og konsolidering incl.moms. Bidragsforhøjelsen repræsenterer ca. kr. 18.000,- incl. moms, 

som det kompromis bestyrelsen mener, er den økonomisk ansvarlige beslutning. Hvis du, som forbruger, 

bestemt ikke synes om beslutningen, er der mulighed for, at give sin mening til kende på 

generalforsamlingen i 2024, eller benytte sig af reglerne i vores vedtægter for, at indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling. 
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