ÅRSMELDING 2014
Det har blitt avholdt 6 ordinære styremøter i 2014 og styret har hatt denne sammensetningen
fra forrige årsmøte:
Formenn: Ola Harald Alne og Rolf Julsrud
Kasserer: Helge Meyer Eide
Sekretær: Yngve Kolltveit
Styremedlem: Per Vik
Varamedlem: Tore Espeland
Varamedlem: Johann Owe
Daglig Leder: Lagets Formann.
Tilsynsmann: Agnar Nagell Alne
Regnskapsfører: Tveit Regnskap A/S, v/ Anna Øygard
2014:
Dette året har det vært brukt mye energi på å få kontroll på økonomien og redusere de
utestående fordringene. Det har vært avholdt flere møter enn normalt både for å avklare
omstendighetene rundt evt. kommunal overtakelse og diskusjoner rundt eventuelle utvidelser.
Det har vært en normalår med tanke på nødvendig vedlikehold samt eksterne henvendelser.
På de foregående årsmøtene ble det bestemt at foretaket ikke lenger skulle bruke revisor.
Endelig opphør av revisor trådde i kraft fra 2014.
Grunnet aktivitet på Dommersnes industriområde har vassverket fått økte inntekter grunnet
salg av vann til landbaserte anlegg og maritime farkoster. Dette aktiviteten er varierende og
gjør det vanskelig å forutse tilsvarende framtidig aktivitet.
Etter årsmøtet 2014, hvor man var av den oppfatning om at det ble fattet vedtak om
kommunal overtakelse, har det blitt brukt en del tid på formelle og lovmessige avklaringer.
Styret håper og tror nå at de har kontroll på dette.
Formalisering bruk av Vikebygd Vassverk sitt vannrør fra Trollavatnet til Longavatnet. Vik
kraft, som har tatt i bruk vannrøret for å sørge for påfylling til Longavatnet, må få
kvalitetssikret at Trollavatnet er godkjent som drikkevann. Dette arbeidet ligger på Vik kraft
og er fortsatt ikke ferdig.
Utvidelse strekning Dommersnes – Meland har vært planlagt og diskutert flere ganger. Frost
og økonomi har ført til at dette arbeidet har blitt utsatt. Pr. 3.3.2015 er styret enige om at dette
arbeidet bør gjennomføres i 2015 slik at ledningsnettet opprustes før en evt. kommunal

overtakelse. Styret ser det som lite sannsynlig at en slik oppgradering snarlig vil skje dersom
kommunen overtar. SØK dekker noe grøftekostnader da de skal omlegge sine kraftledninger.
4 entreprenører har blitt forespurt om å komme med tilbud. Noen grunneiere har også gitt
aksept til antydet ledningstrase. Estimatet for denne jobben må avklares men dialog mot bank
er opprettet for å sjekke betingelser på lån.
Finfilter montert før forfilter. Vik kraft har sagt seg villige til å dekke 75 000,- eks. mva.
dersom Vassverket fortsatt forblir et samvirkeforetak. Dette er ikke avklart og ligger fortsatt
på vent.
Tilførsel hyttefelt v/ Skjeljavika (Aslakfeltet): Det er kommet forespørsel om mulighet til å
levere vann til hytteeiere på Aslakfeltet. Styret er positive til dette og har gitt tilbakemelding
om at det må påberegnes anleggsbidrag som dekker grøft fra Dommersnes til feltet.
Vassverket holder lednings- materiell/arbeid og vil stå som eier av ledningsnettet.
Veien opp til Vassverket i Jupava har blitt vedlikeholdt ifbm. Oversvømmelse.
Oppdatert stillingsinstruksen til tilsynsmann.
Avslutningsvis oppfordres alle lagets medlemmer å etterstrebe vedlikehold av eget anlegg.
Både forebyggende arbeid samt daglig tilsyn for å oppdage eventuelle lekkasjer. Alle som
oppdager lekkasjer plikter å utbedre disse umiddelbart og samtidig rapportere dette til
vassverket.
Alle stikkledninger skal legges forskriftsmessig, og frostfritt.
Agenda 2015:
-

-

Vassverkets framtid
Få bedre oversikt på økonomien.
o Si opp unødvendige telefonabonnement
o Fortsette å avklare utestående fordringer samt oppdatere korrekte
eiere/adresser.
o Vurdere å føre regnskapet selv.
Formalisere bruk av ekstra vannrør fra Trollvatnet til Langavatnet.
Vurdere finfilter før grovfilter? Evt. avtale med Vik kraft.
Omlegging rørtrase Dommersnes – Vossaplasset.

Vikebygd 4.3.2015
Styret i

Vikebygd Vassverk.

