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Stafetten, -en side fra en frivillig.
Tak til Claus og Anders fra Idrætsforeningen for stafetten.
Verninge Forsamlingshus
Verninge Forsamlingshuses formål er at være et samlingssted
hvor det er muligt for byens borgere at afholde arrangementer
som kræver ekstra plads og personale.
For at drive et forsamlingshus skal der være en bestyrelse som
sikre der er et hus som er vedligeholdt og up to date med forskellige faciliteter.
Bestyrelsen består af 7 personer hvoraf de 3 er på valg det ene
år og de 4 det andet år, dette sikre at bestyrelsen aldrig er helt
skiftet ud og der altid er nogle som ved hvordan og hvorfor
tingene er som de er.
At være i bestyrelsen for Verninge forsamlingshus indbefatter
at deltage i 6 bestyrelsesmøder om året. På disse møder bliver
arrangementerne som bestyrelsen står for planlagt. Vores værtinde Bente Sørensen sikre at alle fester, barnedåb, konfirmation, bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup, krondiamantbryllup, …bryllup og diverse andre fester
som fødselsdage og meget andet bliver aftalt og afviklet nøjagtig som hver enkelt vært ønsker dette.
Bestyrelsen afvikler forskellige arrangementer i løbet af året
som fællesspisninger, kræmmermarked, høstfest, og andespil
samt fastelavn som arrangeres i huset i samarbejde med alle
øvrige foreninger i Verninge. Alt i alt bliver det til ca. 15 – 20
arrangementer bestyrelsen afvikler i huset. Er der ønsker om
yderligere arrangementer som kan afvikles i forsamlingshuset
vil vi rigtig gerne høre det fra Jer.

af Verninge forsamlingshus

For at kunne afholde arrangementerne er vi en arbejdende bestyrelse der ud over at holde møderne hvor alting planlægges,
også talrigt møder op hver gang der er ”noget” i huset. Arbejdet omfatter alt fra bordækning, opkrævning af penge, servering af mad, opvask og oprydning. Alt foregår i en dejlig atmosfære med stor respekt for hinanden og de opgaver alle hver
især har ud over at være i bestyrelsen. Foruden bestyrelsen deltager ægtefæller også som en naturlig del i dette og dertil kommer ikke mindst alle de frivillige som vi kan finde blandt Verninge´s borgere. Uden denne frivillige hjælp til borddækning,
hovedrengøring, maling osv. er det ikke muligt at drive et forsamlingshus som er up to date og altid attraktivt for byens borgere at afholde arrangementer i.

Fællesspisningerne er blevet en dejlig succes og trækker gæster
fra nær og fjern, det er de ikke blevet uden en fantastisk værtinde til at producere maden og et fantastisk samarbejde med
frivillige borgere i Verninge til at sikre borddækning og pyntning til hver aften.
Som noget nyt er arealet mellem Job- og Kompetencecenteret
og forsamlingshuset forpagtet, og lagt ud med græs som gør
det muligt at der kan spilles bold og afvikles andre lege i forbindelse med fester og arrangementer i huset.
Herved gives stafetten videre til Verninge Husflid

Bestyrelsen for Verninge forsamlingshus

———Nyt———
Autocamper STELLPLATZ i Verninge Forsamlingshus.
Det glæder os, at vi nu kan tilbyde vores gæster mulighed for overnatning i egen medbragte autocamper eller campingvogn.
Vi har flere og flere gæster, der efterspørger denne mulighed og nu
har vi valgt, at gøre det til en permanent ordning.
Du kan læse mere om vores lille ekstra service på det vedhæftede
billede.
Vi håber, I vil tage godt imod initiativet og måske benytte jer af tilbuddet næste gang i besøger Verninge Forsamlingshus
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Glæder mig til samarbejdet
Mit navn er Hanne Marquardtsen og fra den 1. maj 2016 skal jeg være skoleleder på Verninge
Skole, Børnehave og Vuggestue.
Jeg glæder mig meget til at begynde i mit nye virke på Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue. Jeg har hørt meget positivt om samarbejdet med lokalområdet, hvilket jeg glæder mig til
at fortsætte med.
I skrivende stund har jeg blot været oppe at hilse på personalet, så de kunne få et ansigt på mig.
Derfor kan jeg ikke skrive om de kommende arbejdsopgaver, vi skal/er i gang med - ud over at
der venter et nyt skoleår lige rundt om hjørnet, som vi skal have planlagt.
Jeg glæder mig til at hilse på børn, forældre og borgere i Verninge og omegn.

Med venlig hilsen
Hanne Marquardtsen
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af Hanne Marquardtsen

Sankt Hans i Verninge d. 23. juni 2016
på sporten
Sankt Hans fællesspisning i Verninge forsamlingshus,
husk tilmelding, se side 9
kl. 17.30 til 19.30

Bålet tændes kl. 20.30 på sporten med plads til alle
Fra kl 17.00 der vil være mulighed for at købe VIF
burger, til 25,- kaffe, Øl og Vand mv.

Båltaler i år er Henrik Jørgensen formand for Borgerforeningen for Verninge og Omegn og Lokalråd
På gensyn
alle foreninger i Verninge og VIF

Side 5

Nyt fra spejderne

af Vivi Høstrup

Verninge Spejderne holder møde hver tirsdag
0-2 klasse fra 17.00 til 18.45
3-4 klasse fra 18.30 til 20.30 og 6-10 fra 19.00 til 21.00

Solevadvej 3 Frankfri
Følgende program foråret 2016 ud over de ugentlige møder:
Maj:

D. 5-8 Sommerlejr på Houens Odde Kolding. (Ulve/Junior)
D. 19 Klansejlads.
D. 28-29 Træningstur til Sommerlejren (Spejder/senior)

Juni:

D. 10-11-12 Bæversommerlejr i Middelfart
D. 15 Flagdag i Assens
D. 17-18 Klanafslutning Falsled

Juli:

D9-16 Sommerlejr Spejder-Senior-Rover i Sverige

Første møde efter sommerferien tirsdag D.16 august
Se mere på Verningespejderne.dk

SET & SKET…! Fastelavnstur, Mohorondoløb i, Indledende runder DM i spejd 2016,
Økodag på Verningelund, SFO besøgsdag:
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Verninge Forsamlingshus

af Bjørn Møller

Verninge forsamlingshus takker alle besøgende og kræmmer for en rigtig god dag.
Alle stande var solgt og rigtig mange kikkede forbi.
Næste Kræmmermarked er søndag 4. september 2016
Sæt allerede et kryds i kalenderen og bestil din næste stand nu.
Tilmelding til info@verningeforsamlingshus.dk
eller til Carsten Hønborg 28 12 72 84

Tirsdag den 15. marts deltog 42
medlemmer i husets generalforsamling.
Efter bestyrelsens beretning og
fremlæggelse af et fornuftigt regnskab var
der valg til bestyrelsen.
Da Karsten Juhl Jensen ikke modtog
genvalg, blev Dorthe Schmidt valg
til bestyrelsen.

Tirsdag den 24. maj 2016
Græsk farsbrød med tzatziki og bådkartofler
hjemmelavet pærertærte med creme fraiche
Kaffe/te
Sankt Hans Torsdag den 23. juni 2016
Gammeldags kyllingesteg m. mormor- og agurkesalat
Surprice dessert

Bestyrelsen for forsamlingshuset
Formand
Carsten Hønborg
Næstformand Peder Enggaard
Kasserer
Margit Frederiksen
Sekretær
Hanne Højgaard
Medlem
Henning Møller Hansen
Medlem
Bjørn Møller
Medlem
Dorthe Schmidt

Efterfølgende sankthansbål på sportspladsen
Pris: Voksne 75 kr. Børn 4-13 år. 40 kr. under 4 år. Gratis
Tilmelding senest 4 dage før til:
Bente Sørensen tlf. 26 39 32 33 eller
bente@verningeforsamlingshus.dk
Venligst meld afbud senest dagen før hvis du/i bliver forhindret.
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Verninge Idrætsforening

af Claus Hjorthøj

Lidt nyt fra Verninge IF.
Vi fik afholdt vores general forsamling, en ny bestyrelse
Nu har vi ikke kun fodbold i Verninge IF, vi har jo vores
blev valgt, det er vi meget glade for, vi er på rette spor i lille dart afd. Som faktisk gør det fantastisk, vi vælger at kalde
Verninge IF.
det medalje regn.

Ungdoms afd. har fået vokse værk. Der er rigtig mange børn En flot flot første plads til JFM, som næsten er det samme
som DKs bedste.. Kæmpe stort tillykke til Verninge Dart,
til træning. Senior afd. har også fået tilgang af spillere.
det lugter af mere. :-)
Så vi må sige alt i alt et godkendt 2015. et godt regnskab
ligger en god gro bund for nye tiltag, men vi må endelig ikke
glemme vores sponsorer, de spiller også en vigtig rolle
fremover.
For at runde general forsamlingen af, vi fik sagt pænt tak for
sammen arbejdet til dem som er stoppet i bestyrelserne og
velkommen til de nye som er trådt ind.
Der blev også valgt et æresmedlem i år, stort tillykke til
Steen Kristiansen, og en kæmpe tak for alt hvad du gør og
har gjort, dette værdsættes meget.
Årtes Vif`er blev Claus Hjortshøj, som har lagt et stort arbejde i VIF, tak for det.
Vi er i skrivende stund kommet så småt igang med de respektive fodboldturneringer, alle er kommet godt fra start
blandt andet har dame senior vundet deres første kamp 5-3
over Krogsbølle, tillykke til dem og deres nye træner.

ungdom har alle fået en rigtig rigtig god start på første turnering, vi er på vej til noget stort hele tiden, og vi har det
sjovt på vejen derhen. Husk man kan også følge os på Facebook, Verninge idræts forening.
Verninges piger blev udvalgt til at være bold piger i 3F ligaen, det var lørdag den 2/4, modstanderen var Brøndby. Desværre tabte OB, de fik også brandt på straffe så der var mange følelser i kampen som endte 1-2.
Vi håber pigerne får lov igen, det er altså sejt at være så tæt
på blandt andet landsholdsspillere og løbe med ind inden
kamp start.

Vi glæder os til endnu en sæson med bold spil og pile kast,
mon ikke der kommer mange flotte resultater igen i år. Så
der jo også de mange sjove timer sammen med sine hold
kammerater.
Vi ses derude.
Med venlig hilsen
Verninge IF

Verninge Blomstercenter
Blomster og gaveartikler
Hesselhoved 4
5690 Tommerup

TLF: 6475 1813 / 6475 1815
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Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 9-13
Morsdag kl. 7-15

Sensommerweekend
d. 2. og 3. september

Party for børn
Motion for sjov
Sensommerfest for voksne
Vi har sat datoen, så ryd kalenderen og sæt et stort X ved uge 35
og især fredag d. 2. og lørdag d. 3. september 2016
Et stort telt er klar, men vi mangler ekstra hænder. Vi er kommet med i et teltfællesskab med andre for-

eninger på Fyn. Det sættes op af frivillige i uge 35 og skal danne rammen for aktiviteter og fest i denne weekend. Et
udvalg er nedsat og vi håber flere har lyst til at give en hånd med. Alt fra at rejse teltet, pynte op, sælge drikkelse mv.
Foreningerne har besluttet at prøve noget nyt og håber på stor opbakning til deltagelse fra mange fra hele Verninge
sogn.

Fredagsparty for børn og unge, fredag d. 2/9 med sjov og musik, samt sodavand og andet godt.
Motion for sjov lørdag d. 3/9 vil der være aktiviteter for store og små. Her er plads til at hygge i Landsbyparken
og vi håber mange vil komme.

Sensommerfest lørdag d. 3/9 kl 17.00 - ? for voksne. Her er adgang fra 15 år og op. Til en pris på 75,- pr .person,

vil vi skabe en brag af en fest. Helstegt gris med tilbehør står klar, til jeres medbragte service. Drikkelse købes i teltet.

Vil I sikre jer en plads til

Mere info i
næste
Borgernyt

Har
du/

Sensommerfesten
Send en mail til info@verninge.dk

Mærk med sensommerfest, skriv antal af personer, navn og adresse
Info om betaling kommer i næste Borgernyt der udkommer inden sommerferien.
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Nyt fra Borgerforeningen for Verninge og Omegn
Og Lokalråd for Verninge Sogn
Kære borgere i Verninge Sogn
I løbet af efteråret 2015 har Assens Kommune afholdt fem
borgermøder, hvor visionerne og tankerne bag lokalråd har
været diskuteret. På to af disse møder har Borgerforeningen
for Verninge og Omegn været inviteret, som det gode eksempel på samarbejde og udvikling og her æren af at være oplægsholder.

Borgerforeningen for Verninge og Omegn ændre ikke navn,
da bestyrelsen ikke har ønsket dette.

Foreningens formål ændres til;

Foreningen er Lokalråd for Verninge sogn og er et
åbent demokratisk forum for alle borgere, foreninger og
grupper i Verninge sogn.

Bidrage til udviklingsplaner for området. Bidrage til
Bestyrelsen har fra efteråret 2015 og til januar 2016 drøftet
fælles aktiviteter til glæde for området og områdets borAssens Kommunes modeller for etablering af lokalråd. Bestygere.
relsens har forhørt sig på deres fællesmøder med de andre for- 
Informere om aktiviteter og andet relevant information.
eninger som de samarbejder med. Her var der opbakning til at
Dette gøres primært i foreningens blad Borgernyt, der
bestyrelsens skulle forsætte arbejdet og de fandt det naturligt
udkommer 4 gange årligt og på Verninge.dk
for Borgerforeningen at varetage denne opgave. Efter samråd De nye vedtægter kan læses på verninge.dk
med Assens Kommunes Udviklingskonsulent Steen Søgaard,
har bestyrelsen nået frem til en model, som de kunne stå inde
for.
Alle er nu medlem

Assens Kommune ønsker at styrke nærdemokratiet, fællesskabet og samarbejdet med borgerne. Et ønske, der tager afsæt i
en ambition om at skabe engagement, udvikling og sammenhæng, både i de enkelte lokalområder og lokalområderne
imellem. Et Lokalråd dækker et større område med flere foreninger og borgere. Dette vil Borgerforeningen for Verninge
og Omegn forsat bidrage med.

Der føres nu ikke mere medlemskartotek og medlemskontingent, men alle borgere i Verninge Sogn er nu pr automatikmedlem af Borgerforeningen for Verninge og Omegn. Der
sendes ikke mere opkrævning ud på medlemskab, men der
omdeles girokort med opfordring til at indbetale et støttebidrag.

Borgere som har betalt medlemskab for 2016 og 2017 kan ved
personlig henvendelse få tilbagebetalt deres kontingent. Dette
skal ske inden d. 1. juni 2016, herefter vil beløbet blive regiNu lokalråd for Verninge Sogn
streret, som et støttebidrag og vi takker for jeres støtte. Mange
borgere har i de seneste år betalt deres kontingent og vi håber
de og endnu flere vil vælge at støtte med et bidrag til vores
Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændringer af vedtægterne fælles arbejde. Beløbet er valgfrit og vi er glade for alle størpå generalforsamlingen d. 25. februar, med det formål at leve relser af beløb som der støttes med. Der kan betales støttebiop til Assens Kommunes ønsker til et lokalråd. Dette krævede drag hele året.
flere ændringer af foreningens vedtægter. Det skabte en del
debat på generalforsamling, da forsamlingen var bekymret for
den positive udvikling i Verninge ville blive nedprioriteret.
Bestyrelsen
Dette er ikke bestyrelsens hensigt, tvært imod. Men bestyrelsen ønsker et stærkere fælles bånd for hele Verninge Sogn,
Den valgte bestyrelses er:
hvor der arbejdes på tværs i hele sognet, blandt foreninger og
borgere. Med dette håber bestyrelsen på en positiv udvikling Formand Henrik Jørgensen, Næstformand Thomas Olesen,
Kasserer Merethe Jensen, Sekretær Heidi Naundrup,
for hele Verninge Sogn til glæde for alle borgere, store som
Medlem Henriette Albertsen, Medlem Lisbeth Tempelaars,
små.
Medlem Benjamin Hagen,
Forslaget til vedtægtsændringerne blev efter afstemning vedta- Suppleanter May-Britt Hansen og Bjørn Møller.
get. En undlod at stemme og de øvrige stemte for forslaget.
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Borgerforeningen for Verninge og Omegn
Lokalråd for Verninge Sogn
2016 og frem
Lokalråd

Byggegrund på Hindsløkken

I forbindelse med vores nye opgave, Lokalråd for Verninge
Sogn, har der været spurgt til information forud for generalforsamling, eller mangel på samme. Vi vil gerne beklage, hvis
nogen har oplevet dette som negativt. Som tidligere nævnt, har
der været skrevet en del i lokalaviser om lokalråd og der har
været afholdt infomøder af Assens Kommune.

Vi har fået overdraget en byggegrund på Hindsløkken 43 af
boet efter en afdød borger. Det er boets ønske, at provenuet fra
et salg kan gavne borgere i Verninge Sogn.

Vi har tidligere primært arbejdet med udvikling og tiltag for
Verninge. Frem over håber vi at dette også kan sprede sig til
hele sognet. Vi vil ikke som bestyrelse komme ud i sognet og
lave praktisk arbejde, men vi støtter gerne op med hjælp i form
af information om aktiviteter her i Borgernyt eller andet I mener vi kan hjælpe med. I forhold til dialog med Assens Kommune, er vi også behjælpelige.

Byggegrunden ligger for enden af Hindsløkken op mod det
grønne område og Verninge Kostume udlejning.
Vi er i skrivende stund ved at fastsætte vilkår for salget af
grunden.
Henvendelse og spørgsmål
kontakt
Henrik Jørgensen tlf. 2071 8383

På nuværende tidspunkt er vi 7 i bestyrelsen og 2 suppleanter.
Men vi er meget åbne for at ændre dette, hvis flere ønsker at
komme ind i bestyrelsen. Går du med et ønske om at være en
del af bestyrelsen og her være med til at forsætte den positive
udvikling for hele sognet, så tøv ikke med at give os denne information. Vi vil forsøge at skabe et større fællesskab for alle i
Verninge Sogn. Til det ønsker vi jeres hjælp med ideer, som vi
ser frem til at modtage på info@verninge.dk

Bestyrelsen ser frem til at være Lokalråd og de opgaver det må
medføre. Vi håber på et godt samarbejde med alle foreninger,
grupper, menighedsråd og borgere i hele Verninge Sogn. Sammen kan vi måske gøre det endnu bedre, så Verninge og Omegn ikke blot er et sted at bo, men et godt sted at leve!

Ambassadørordningen.
Vi er nu ambassadør for hele Verninge Sogn. Vi er flere der
byder velkommen til. En har meldt sig til at byde velkommen i
Nårup, en i Langsted og flere lokale har meldt sig til opgaven.
Efter lister fra Assens kommune med nye tilflyttere, kommer vi
rundt med en velkomstmappe og en buket. I denne mappe er
der plads til info om området og vi modtager gerne yderligere
materiale hertil.

NYT FRA REDAKTØREN
Jeg ønsker i år at holde ferie, også med
frivilligt arbejde.
Det er ikke lykkes at finde en afløser,
derfor bliver Borgernyt august omdelt
først i juli inden sommerferien.

Alt materiale til næste blad skal derfor
være modtaget senest d. 1. juni.
Med mange borgernyt
hilsner
Henrik Jørgensen
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ET GODT FERIE TILBUD KREATIVE DAGE JULI 2016
FILT
STRIK
PILEFLET

ROLLESPIL
SMEDNING
TRÆDREJNING
KERAMIK/ RAKU
SMYKKEVÆRKSTED

MØBELPOLSTRING
MORGENYOGA
STENHUGNING
MALEKURSUS
KNIVMAGERI
BIRKEBARK
PAPIRFLET
TEGNING
——————–
Tilmelding senest 1. Juni via vores hjemmeside
www.verninge.husflid.dk eller på tlf. 64762294
Deltagerbetaling voksne 900 kr.
Børn indtil 18 år 450 kr.
Se mere info på hjemmesiden, har du spørgsmål, kontakt Skoleleder Bente Eriksen tlf. 64762294

Træffes bedst aften.

I skrivende stund er der 106 tilmeldte kursister til Kreative dage på Lilleskovteglværk,
nogle hold er allerede overtegnede. På hjemmesiden er markeret hvilke hold, der har ledige pladser.
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Sommerferie tilbud for børn

Billedskole i Brylle uge 26
Børn 0.– 4. kl.

Kl. 10.00- 14.05, pris incl. Materialer 725 kr.
Underviser Karin Hald tlf. 61188547

Filteværksted i Verninge 4.-5.-6. Juli
kl. 10.00-15 .00, pris incl. Materialer 385 kr.

Børn fra 0. kl. og op.
Underviser Ragnhild Hansen tlf. 26805419

Rollespil - Middelalder tema Lilleskov teglværk uge 29
Børn fra 10 og op, pris 450 kr. Der må påregnes udgifter til
materialer.
Underviser Lucas Pedersen tlf. 2232810
Husk en god stor madpakke til frokostpausen.

Følg os på Facebook
og på hjemmesiden.
www.verninge.husflid.dk

CVR: 30216261
Tlf.: 20 82 77 71
E-mail: claus@hojfyns-vognmand.dk
Højfyns Vognmandsforretning
Kastanievej 13 Verninge
5690 Tommerup
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Holdbilleder fra sæson 2016/2017

af Rikke Jørgensen

Følg os på
Facebook

Rigtig god sommer til alle.
Vi ses til sæson 2016/17.
Hilsen Bestyrelsen
Gymnastikforeningen Verninge

Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64751016
Side 16

Åbningstider:
Man-fredag kl.9.00-17.30
Lørdag kl.9.00-12.30

Se info om vores hold på verninge.dk/gymnastikforening
og selvfølgelig i næste nummer af Borgernyt.

Tak for en dejlig dag i d. 12 Marts

af Rikke Jørgensen
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Vi ses til september. Hold øje med næste nr. af Borgernyt
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Nyt fra Verninge Vandværk

Af Kirsten Nielsen

Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse kontrollerer deres
vandmåler jævnligt gennem hele året, og ser efter om der er
utætheder ved
stophane og ved indføring i ejendommen.
Der gøres opmærksom på, at alt spildevand som finder sted
indenfor ejendommens område betaler grundejeren. Der skal
også betales afgift af dette spild.

Al henvendelse kan ske til
formanden Vagn Rasmussen på tlf. 2498 1243
Eller
kassér Kirsten Nielsen på tlf.
2165 2416

Takstblad gældende fra 1.. januar 2016

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:
Enfamiliehus, rækkehus,
pr. lejlighed i etageejendom, mindre forretning
og kontor
Byområde

Øvrige områder

Etværelses lejlighed og
kollegieværelse

Byområde

landbrug,
industri,
institutioner inel. en
lejlighed

Indtil 3.000
kbm. Pr. år

Hovedanlægsbidrag

4.010,00

7.340,00

3.040,00

10.000,00

Forsyningsledningsbidrag 6.100,00

10.303,00

4.350,00

15.233,00

Stikledningsbidrag

4.890,00

4.890,00

5.153,00

5.400,00

I alt i kr.

15.000,00

22.533,00

12.543,00

30.633,00

Drift bidrag i kr:
Fast årlig afgift pr. bolig enhed

510,00

Målerleje pr. år

75,00

Pris pr. kbm. Vand

4,10

Afgift ledningsført vand pr. kbm.

5,86

Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm.

0,39

Gebyrer i kr.

Alle priser er excl. moms
40 m/m stikledning til skel, dog max. 10 m.
fra hovedledning. Derudover afregnes til
kostpris el/er efter nærmere aftale med bestyrelsen.
Afgiften betales kontant efter skriftlig tilmelding, og inden etablering påbegyndes.
Forbrugs-afgifter beregnes fra færdig melding/ibrugtagning.
Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering gælder kun, hvor ejendommen har facade til vandværkets nuværende
hovedledning. Ved forsyningsetablering
uden for nuvæ-rende hovedledningsanlæg
forhandles tIlslutningsafgiften med bestyrelsen, der efterfølgende skal have denne
aftale godkendt hos kommunen jfr. vandforsyningslovens 53 stk. 1.
For landbrug, industri og institutioner med
et årsforbrug ud over 3.000 kbm betales
forøget tilslutningsbidrag efter aftale med
bestyrelsen. Ved en evt. senere forbrugsstigning over 3.000 kbm. forbeholder bestyrelsen sig ret til genforhandling af tilslutningsbidraget.
I øvrigt henvises til regulativ og vedtægter.

Gebyr pr. rykkerskrivelse

50,00

Gebyr anbefalet rykkerskrivelse

100,00

Genåbningsgebyr

1.000,00

Forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt.
1. juli betales aconto med 50% af forrige
års for-brug. Endelig afregning sker pr.
31. december.

Oplysning til forbrugerne.
Der udsendes ikke mere aflæsningskort. Det
bliver aflæst digital fra en bil der køre rundt.
Der bliver aflæst digitalt første gang d. 2. januar 2016 og således fremover.
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