BATNFJORD VASSVERK SA.
Medlemmer innkalles til ÅRSMØTE for 2015,
Torsdag 7. april 2016 kl. 20:oo, Hjorten Batnfjord. (Inngang fra Torget.)
Åpning v. styrets leder.
1.

Valg av skriver og to personer til å underskrive møteprotokoll.

2.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

3.

Årsmelding 2015.

4.

Regnskap 2015.

5.

Vassavgift.

6.

Godtgjørelse til styrets medlemmer.

7.

Valg.

8.

Økonomisk langtidsplan – avsetninger for framtidige investeringer; f.eks.: nytt renseanlegg.

EVENTUELT

(Det kan gjøres bindende vedtak kun i saker som står på saklista.)

«Etter Årsmøtet»:
Veterinær Kjersti Brandsar fra Mattilsynet orienterer om «Nasjonale mål for Vann og
Helse», og konsekvensene det får for vannverkene.

Enkel servering.

Vel Møtt !
For styret i Batnfjord Vassverk SA
(- sign - )

………………………………………………………………..
Kristoffer Skar
- styrets leder –

!!!! VARSEL !!!!
Onsdag 16. mars 2016 tappes rentvannsbassenget ned for vasking og desinfeksjon.
Mens arbeidet pågår vil abonnentene få levert vann som er renset ved kloring.
Det må påregnes klorsmak og kanskje farge på vannet
fra og med onsdag 16. mars 2016 og dagene utover mot helgen.
Området Blakstad, Astad, Sentrum, Indergård og Løvold får levert vann fra Høgset, og omfattes ikke av dette varslet.
Evt. endringer annonseres på www.batnfjordvassverk.no og på Facebook.

Batnfjord Vassverk SA tilbyr nå medlemmene å få tilsendt faktura for vassavgift, medlemsinformasjon som
f. eks. årsmøteinnkalling m.m. via e-post.
De som ønsker dette må fylle ut nedenstående erklæring.

Erklæring vedrørende ønske om tilsending av faktura og medlemspost via e-post:
Undertegnede erklærer med dette at fakturer og dokumenter, som f. eks. årsmøteinnkallinger o.l. for ettertiden
ønskes tilsendt pr. e-post.
Jeg er klar over at eventuelle purringer blir sendt pr. vanlig brevpost.
(Opplysningene som oppgis nedenfor nyttes også til å komplettere / korrigere medlemsopplysningene.)

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER.
Medl.nr.: ………..……………………………………. Navn.: ……………………….…………………………..……..…………………………………………..……………………………
STÅR PÅ FAKTURAEN
NAVN TIL DEN / DE PERSONER SOM EIER EIENDOMMEN

Abonnementsadr.:……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………G./br.nr:………………………………
OPPGI HER VEGADRESSE og HUSNUMMER (som nå er under innføring i vår kommune), hvor abonnementet er.

E-post for fakturamottak og post fra Batnfjord Vassverk SA.: ………………………………………………..……………………………………………………………………..
SKRIV TYDELIG m. BLOKKBOKSTAVER

Fakturaadr.:………………………………………………………………………….………….………………..……………………………..….…Tlf.nr.: .……………………………………
OPPGI HER POSTADRESSE, DERSOM DEN IKKE ER SAMME SOM ADRESSEN FOR ABONNEMENTET.

Dato:………………………………. Underskrift.: ……………………………………………………………………….….………………………………………………………..………………
Utfylt skjema sendes til Batnfjord Vassverk SA, v. Ola Hoftun Batnfjordsvegen 74, 6631 Batnfjordsøra.
(Evt. smettes i postkassa til Ola Hoftun)

Erklæring om tilsending av faktura / post pr. e-post, kan også sendes elektronisk til Batnfjord Vassverk SA pr. e-post:
Se: www.batnfjordvassverk.no  «Andeler og vassavgift»  «Erklæring om e-post», og følg anvisningene der.
(Den som ikke ønsker mottak av faktura og post via e-post, trenger ikke å gjøre noe som helst; Krav om vassavgift og anna post
vil da bli sendt med vanlig postgang som før. Det må påregnes at papirfakturaer utsendt pr. vanlig brevpost for ettertiden
medfører faktureringsgebyr.)

Det minnes for øvrig om plikten til straks å melde fra til Batnfjord Vassverk SA om alle endringer vedrørende
kontaktopplysninger, medlems- og abonnementsforhold, jfr. vedtektene.

AvtaleGiro
Batnfjord Vassverk SA tilbyr fra og med neste betalingstermin (høsten 2016) innbetaling via AvtaleGiro.
Den som ønsker AvtaleGiro må ordne dette selv ved å kontakte egen bankforbindelse eller via egen Nettbank.

