Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk
Dato:22-02-2016 kl. 19:30
Sted: Peder Jørgensen
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. Generalforsamling
4. Evt.

1. Post meddelelser fra Formanden
Reparationsarbejdet af hovedledningen på Bøgelundvej er endnu ikke afsluttet. Dette skyldes
ekstra gravearbejde omkring stikledninger til de enkelte forbrugere. I skrivende stund har
formanden ikke fået et svar på, hvornår entreprenøren forventer arbejdet færdigt. Men
forhåbentligt i løbet af marts.

2. Post meddelelser fra Kassereren
Kassereren har fået en henvendelse fra Lemvig kommune vedr. kortlægning af ledningsnettet.
Kommunen abonnere på en kort-tjeneste, hvor bla. oplysninger om Bonnets Vandværks
ledningsnet er optegnet.
Kassereren har printet kortmaterialet ud. Og skal nu sammenholdes med de kort Vandværket
selv er i besiddelse af, for så at korrigere fejloplysninger.
Det bliver et stort arbejde at sammenstykke et kort over nettet med de rigtige oplysninger.
Mange af oplysningerne skal indhentes fra hukommelsen af tidligere/nuværende
bestyrelsesmedlemmer, service folk og andre relevante personer.
Men uanset resultatet vil det i sidste ende forhåbentligt give en mere retvisende billede af
nettet. Og gøre fremtidige forsøg på at finde de enkelte rør mindre tidskrævende.
Bestyrelsen sikrede sig i forbindelsen med reparationsarbejdet på Bøgelundvej. At
entreprenøren kortlagde den nye hovedledning med tilhørende stikledninger.

En af de faste service firmaer der benyttes af Vandværket. Har en procedure omkring
regninger, hvor Vandværket først modtager regninger når året er omme. Altså alle regninger
på en gang, fra det forgangene år.
Dette udfordre hukommelsen, da det kan være svært at huske. Hvad var det lige der blev
lavet? Og hvor henne var det nu arbejdet foregik?
I den forbindelse foreslog Formanden at en ”logbog” på selve vandværket kunne måske
hjælpe.
Ideen er at samtlige servicefolk der enten arbejder på ledningsnettet, boringer, eller
vandværket. Skal skrive sig ind i bogen, med oplysninger bla. om tid, sted og varighed.
Så man nemmere kan afstemme og godkende de regninger der bliver sendt til vandværket.

Brugen af de digitale medier er nu også nået til Bestyrelsens opmærksomhed. Et uforklarligt
stort forbrug i en enkelt uge, skyldtes en frostsprunget udendørshane. Rygtet om en evt.
rørskade blev hurtigt spredt på Facebook. Og få dage efter kunne en opmærksom nabo til
adressen hvor skaden var, melde det til Bonnet vandværk.
Et netværk bestyrelsen sikkert vil benytte sig noget mere af.

Vedr. spild, kunne det læses i årsregnskabet. At strafafgift på for meget spild er nede på
1.730 kr. Sammenlignet med 2014 var den på 16.974 kr. Og i 2013 på 18.896 kr.
Alt tyder på at mange utætheder på ledningsnettet er fundet og repareret.

3. Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen afholdes i samarbejde med Borgerforeningen. Som tager sig af det
praktiske.

4. Evt.
Bestyrelsen vil undersøger muligheden for at benytte digitalt post til forbrugerne.
Der vil være en besparelse i porto og kuverter. Samtidig med at man ved vigtige oplysninger
kan nå forbrugerne/medlemmerne langt hurtigere. Som f.eks. ved en forurening eller
reparationer.
Vi vil i første omgang kontakte Vandværksadministrationen. For at høre hvilke erfaringer de
har med det. Og hvad der evt. kan komme af udfordringer ved tiltaget.

Bonnet Vandværk er blevet inviteret til ”Vandværkernes dag” af Lemvig Kommune.
Et engagement der skal fremme samarbejdet mellem kommunen og styrke netværket mellem
de enkelte vandværker.
Bestyrelsen har desværre måtte melde afbud. Da det er samme dag vi selv afholder
generalforsamling.
Bestyrelsen vil forsøge at indhente et referat fra mødet.
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