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Årsregnskaber
for
2018
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet godkendt
regnskaberne for 2018 i alle koncernens
selskaber. Regnskaberne forelægges på den
ordinære generalforsamling den 21. maj 2019,
som afholdes i byrådssalen. Bestyrelsesformand
Helge Albertsen er tilfreds med regnskaberne:
”Bestyrelsen er tilfreds med regnskaberne for
2018. Det hopper og danser lidt i selskabets
omsætning fordi branchens tvist med Skat fandt
sin afgørelse i november 2018. Det er meget
teknisk, men kort fortalt betyder det at den
opkrævningsret på skat der blev indregnet i 2017,
indregnes med modsat fortegn i 2018. Det er dog
ren regnskabsteknik og virksomheden har en
sund drift og et fornuftigt investeringsniveau
indenfor den ramme som prisloftet giver.” I
regnskabet er der til generalforsamlingen
indstillet udlodning af op til 22 mio. kr. til
selskabets ejer, Ringkøbing-Skjern Kommune.
”Det er de sidste af de såkaldte elpenge, altså det
provenu selskabet fik da det solgte sin elforsyning
i 2012.” udtaler Helge Albertsen og fortsætter:
”Det er så op til generalforsamlingen om man
ønsker at gøre brug af hele rammen, men det er
da bestyrelsens forventning at man gør det.”

Spildevandsplan
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede
den 19. marts 2019 at godkende forslaget til en
spildevandsplan med planperioden 2019-2027 og
sende den i seks ugers høring. Hvis planen bliver
endelig vedtaget som den er, får den stor
betydning for Ringkøbing-Skjern Forsyning.
I spildevandsplanen er der indeholdt en
beslutning om at påbegynde kloakeringen af de
sommerhusområder, hvor der i dag nedsives på
grunden. Der bliver tale om kloakering af 200-300
sommerhuse om året. Helge Albertsen ser frem
til
udfordringen:
”Med
tilhørende
transmissionsledninger,
pumpestationer
og
udbygning af renseanlæg bliver det en stor og
spændende opgave for Ringkøbing-Skjern
Forsyning de næste mange år.”

Driftsrapport
Den aktuelle driftsrapport kan læses her.

Næste møde
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den
17. juni 2019.

