VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Hallituksen kokouksen pöytäkirja.
Aika ja paikka

Pöytäkirja nro 25.

14.4.2008 klo 18.00 Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242, T:koski

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00.
2 Läsnä olevien toteaminen
Läsnä:
Ansala Arto, Hakoma Päivi, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo,
Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja, Saarinen Hannu sekä Saarinen Raimo.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen
Sihteeri Kari Kinnari luki hallituksen edellisen 13.11.07 pidetyn kokouksen pöytäkirjan joka hyväksyttiin huomautuksitta.
5 Taloudellinen tilanne
Ympäristökeskus oli hylännyt osuuskunnan tukihakemuksen tälle
vuodelle. Puheenjohtaja toimittaa Ympäristökeskukselle vastineen
asiasta. Tukea saatu tähän mennessä 13% kokonaiskustannuksista.
Osuuskunnan velka on 100 000€. Tälle summalle on kunnan takaus
toukokuun 2008 loppuun asti. Tämän jälkeen, jos kunnalta ei saada
jatkoa, takaus loppuu. Rahastonhoitaja tiedustelee kunnasta onko
siihen mahdollisuuksia. Viimekädessä asian päättää kunnanhallitus.
Jos lisätakausta ei saada, laina raukeaa ja loppusumma jaetaan liittyjien
kesken mikä tekee 1538€ / kiinteistö lisämaksua.
Hallitus päätti jättää asian osuuskunnan varsinaisen kokouksen päätettäväksi. Tilaisuuteen tullaan laatimaan vaihtoehtoiset budjettilaskelmat
eri vaihtoehdoille.
Tilinpäätös on valmistunut, mutta tarkastamatta. Tilintarkastajat
tarkastavat sen varsinaiseen kokoukseen mennessä.
6 Vuosikokousasiat
Hallitus päätti pitää osuuskunnan varsinaisen kokouksen sunnuntaina
25.5.08 klo 13.00 Napialan Wanhalla Koululla.
Asiasta lähetetään tiedote jäsenille.
Hallitus tulee kokouksessa esittämään erovuoroon Eero Kanervoa sekä
Mirja Nikkilää. Lisäksi hallitus esittää, että kaikki nykyiset varajäsenet
jatkaisivat toimissaan.
7 Jäsentilanne
Jäsentilanteessa ei ole tapahtunut muutosta viime kokouksesta.
Jäseniä 65 kpl.

8 Muut esille tulevat asiat
-

-

-

urakoitsijan rikkomat rajapyykit edelleen korjaamatta.
Destiaa kehotetaan hoitamaan asia.
vialliset pumpun on takuukorjattu ja toiminnassa
kartat linjastosta hyväksytty. Saatu sekä digi- että paperimuodossa
vahinkoasia:
Poliisi on selvittänyt asian, jossa autolla oli törmätty pellolle
varastoituihin pumppaamoihin. Hallitus vaatii asiassa omat kulunsa
joita on tullut pumppaamoiden korjauksesta mutta ei vaadi muita
rikosoikeudellisia toimenpiteitä. Vakuutusyhtiö maksaa korjaukset ja
perii summan vaurioiden aiheuttajalta
kolme kappaletta pumppaamojen kansia on edelleen rikki. Bricatec
hoitaa korjauksen liimaamalla
hulevesiä menee muutamaan kiinteistöpumppaamoon. Destialle
ilmoitetaan asiasta (takuutyö)
Lujabetonin liittymä edelleen kesken vaikka vettä otetaan. Hallitus
ottaa yhteyttä asiassa ja tarvittaessa keskeyttää vedenoton
kunnasta oli tullut kysely vesilaitteiden turvallisuudesta Nokian
tapausten johdosta
Onnisen läpilaskutus on päättynyt. Osuuskuntalaiset eivät voi enää
ostaa tarvikkeita osuuskunnan kautta
rakennusaikaisen työvalvojan, Raimo Saarisen, työ katsottiin päättyneeksi eikä palkkaa enää makseta. Hallitus hyväksyi ajopäiväkirjan mukaiset ajot korvattavaksi
linjasto toimii kokonaisuutena hyvin eikä isompia häiriöitä ole ollut

9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri

