Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk
Dato:11-11-2015 kl. 19:30
Sted: Mogens Olsen
Deltagere: Leif Jensen, Mogens Olsen, Jens Jørgen Groth, Peder Jørgensen og Lars Aasborg
Fraværende: ingen
Referent: Lars Aasborg

Dagsorden:
1. Post meddelelser fra Formanden
2. Post meddelelser fra Kassereren
3. Udskiftning af gammel hovedledning på Bøgelundvej
4. Takstblad
5. Evt.

1. Post meddelelser fra Formanden
En ældre sag fra 1999, er nu endelig blevet afgjort. Sagen drejer sig om et tilgodehavende
Bonnet Vandværk havde hos en afdød forbruger.
Advokat firmaet Advodan havde til opgave at fordele boet. Men grundet en fejl fra Advodan´s
side, gik Bonnet Vandværk glip af et tilgodehavende på 325 kr.
Afgørelsen i sagen er, at den er forældet og vi ikke længere kan gøre krav på pengene.
Bestyrelsen accepterede afgørelsen ud fra en vurdering af alder på sagen og beløbets
størrelse.

2. Post meddelelser fra Kassereren
Et digitalt kort over ledningsnettet har igennem nogle år været drøftet i bestyrelsen. Nu har
en henvendelse fra kommunen igen sat fokus på området.
Tiden har været en resursemangel i det nuværende år. På grund af tidskrævende sager som,
bakterieforurening, nyt vandværk og gravearbejde på Bøgelundvej.
Men i det kommende år vil det igen være et emne der skal kigges på.
Kassereren har fået en henvendelse fra nogle af byens foreningsbestyrelser. Om at holde en
fælles fest for alle byens bestyrelser d. 6/2 2016.

3. Udskiftning af gammel hovedledning på Bøgelundvej
Arbejdet med at udskifte den gamle del af hovedledningen på Bøgelundvej. Kan ifølge Lyngs
Entreprenør & Kloakservice ApS påbegyndes mandag d.23 november. Og forventes færdigt
senest fredag d. 11. december.
I samråd med entreprenøren har Bonnet Vandværk forbeholdt sig retten til at arbejdet kan
strække sig indtil fredag d. 18 december. På grund af uforudsete problemer med arbejdet.
Og usikkerheden på de gamle rørs placeringer.
I samme periode vil der blive foretaget nogle mindre reparationer og forbedringer enkelte
steder på nettet.
Bla. udskiftning af stophaner inde på vandværket. Og en ekstra stophane på strækningen,
Houlindvej. Som på netop denne strækning, skal kunne sikre at så få forbrugere som muligt får
gener ved evt. reparationer.
Ligeledes foretages samme stratetiske løsning i forbindelse med gravearbejdet på
Bøgelundvej. Hvor der vil blive sat to ekstra stophaner på. Så man kan lukke af for vandet i
mindre områder.
Der vil blive annonceret, omkring gravearbejdet og de forstyrrelser det måtte have på
forsyningen, i Lokal Avisen Lemvig, Springbalsaminen og på Vandværkets hjemmeside.
Ligeledes vil de forbrugere/adresser der direkte vil være omfattet af det store gravearbejde
blive kontaktet af Vandværket pr. brev.

4. Takstblad
Vi forventer snart en henvendelse fra Lemvig Kommune, angående vores takster for året
2016.
Og har i den forbindelse fastsat taksten på 5 kr. pr. m3 vand. Og den faste afgift er fortsat
uændret 530 kr.

5. Evt.
Lemvig Vand Og Spildevand kontaktes ang. aflæsningskortet. Om vi kan bruge samme model
som sidste år. Hvor forbrugeren kun skulle aflevere aflæsningen LVS. Og hvor de så sendte
tallene videre til vandværksadministrationen.
Takster på honorar til bestyrelsens medlemmer er fastsat således.
Formand:
2500 kr.
Kassere:
2500 kr.
Sekretær:
1500 kr.
Menige medlemmer: 500 kr
SLUT

