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L0rdag den 20. november var der indkaldt til ekstraordinar generalforsamling i Balle vandverk.
Dagsordenen var nedlukning af Balle vandvark og overgang til Mern vandvark pr. 1. janurar

2022.
Der var 34 andelshavere ud af 73 fremmodt. Efter afstennning var der LOO% opbakning
lukke Balle vandverk og derefter overgi til Mern vandviprk pr. 1. janua r 2022.

til at

Velkommen som nye forbrugere i Mern Vandverk.

Overgang

til Mern vandverk.

Balle vandverk sOrger for at afregne alle deres kreditorelr, moms og skat samt afhende
vandverket og fA nedlagt boring. Den overskydende kaprital overfOres til Mern Vandverk, som
vil fratrekke beldbet i det hovedanlagsbidrag, som skal indbetales til kOb af en andel pr"
forbruger i Mern Vandvark.

Hovedanlegsbidrag pr. andel er pt. 6.307,55 kr. X 73 forlbrugere = 460.45L,L5 kr. + moms
575.563,94 kr. Herfra skal trekkes det belgb som Balle vandverk har i overskud efter
nedleggelse.

:=

Man kan indbetale restbelob af 1 gang eller afbetale belrdbet over 5 rater = 2,5 Ar. Det vil
formentlig blive medi o 2O22,,

Det forste der sker er!
50,51,52vi|vi komme rundt til samtlige andelshavelre for at indtegne milerbronde pi
milerordre, til brug for udskiftning til digitale m6lere. Samtidig vil vi sette et flag ved
m6lerbr0nde / stophaner, for i uge 1 kommer MAL-TEK og opmSler (GPS) alle milerb r4nde,
stophaner og brandstandere. Efterhinden som m6lerbrginde bliver opm6lt bliver flaget fjelrnet
igen. )))))
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I uge 1.

afleser vi mSlere 3 garrge om eret, pr. 30. juni, 31. oktober og 31. december.
Aflesningen pr. 3X.. oktober er til Vordingborg forsyning og ejendomskontoret i Vordingborg
I Mern Vandvark

kommune.
I Mern Vandvark betaler vi ikke aconto, men afregner vandforbrug to gange om aret. Forbrug

forperiodel.januartil 30.juni ertil afregningl.august. Forbrugforperiodel.julitil
decemher er til afregning 1. februar.

31.

Forste afregning vil blive udsendt ijuli m6ned2022 til betaling 1. august. Alle vilfd nyt forbruger
nummer, og alle skal selv sorge for at tilmelde sig NETS / eeS-betalings service igen, da vi ikke
kan overtage dette fra Balle Vandvark.

Hovedanlagsbidrag vil blive udsendt pi ,en regning for sig selv. Her kan man velge om man vil
betale hele betObet af 1BonB, eller fordele det over fem rater.
Mern Vandvanks hjemmeside er www.mern-vandvaerL.dk hvor I vil kunne finde vedtegter,
reguilativ, takstblad, vandanalyser og bestyrelsens sammensatning.
Generalforsamlingen afholdes inden udgang af marts m6ned, og denne bliver annonceret i lokalt
ugeblad og pa vores hjemmeside.
Mern Vandverk har nOdforsyninger til Allerslev Vandverk, Sandvig Vandverk, Kalvehave
Vandvaerk, Langebak Stationsby Vandvarrk og Rpstofte Vandverk, sA vi er dekket godt ind til at
kunne hjelpe, eller fi hjelp i npdsituaticlner.

lobet af foriret / sommer vil vi afholde et 6bent hus arengement, si dem der har lyst kan
kornme se Mern vandvark.
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Balle- og Mern Vandvarker.
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