Ordinær generalforsamling
Torsdag d.10 marts 2016 kl.19:30
På Bonnet Friskole
Dagsorden:
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Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Kassererens beretning
Valg til bestyrelsen:
Peder Jørgensen, modtager genvalg
Lars Aasborg, modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter:
Ove Andersen, modtager genvalg
Neils Hansen, modtager genvalg
Valg af revisorer:
Ulla Dalgaard, modtager genvalg
Erik Kjær, modtager genvalg
Indkomne forslag
Eventuel

1. Valg af ord styre
Ove Andersen blev valgt til ordstyrer af de i alt 19 fremmødte.

2. Formandens beretning
Formanden kunne berette om et travlt år for Bonnet Vandværk og bestyrelsen.
I december 2014 konstaterede man i de normale vandprøver, der tages med fastlagte intervaller,
en forurening af vandet. Som i sidste ende viste sig at stamme fra samme brønd, som man
tidligere på året, havde fået udskiftet en pumpe i. Forureningen havde store udgifter for
vandværket. Bla. Mange ekstra prøve, foretaget af to forskellige laboratorier. Og leje af et specielt
filter med ultraviolet lys, for at sikre at vandet til forbrugerne ikke oversteg de tilladte
grænseværdierne.

Forureningen var under kontrol ca. tre måneder senere. Men trods prøve vidste at vandet ikke
længere var forurenet, valgte Lemvig Kommune at opretholde prøvetagninger yderlig to måneder.
Udskiftningen af den gamle hovedledning på Bøgelundvej, strækningen fra Hjulmager til
stationsbygningen. Blev også en dyrere affære end først antaget.
Overraskelser som hvor hovedledningen skulle udskiftes fra, og de mange stikledninger til de
enkelte forbrugere, som man mente var i PVC, men ikke var alligevel. Gjorde at arbejdet tog
længere tid og end det oprindelige tilbud lød på.
Bestyrelsen kunne indhente en 10-12% rabat hos entreprenøren. Og ved at dele regningen op, og
samtidigt gøre brug af den rentetilskrivningen som var på Vandværkets højrentekonto. Gjorde at
man kunne kommet igennem året uden at overtrække på drift kontoen.
Alle stikledninger, på omtalte strækning, er nu skiftet til PVC og stophaner er ført ud i fortov.

3. Kassererens beretning
Regnskabet 2015 var på forhånd godkendt af revisorerne, der ikke fandt anledning til
bemærkninger.
Kassereren gennemgik regnskabet for forsamlingen. Og gjorde opmærksom på at det negative
resultat for året, som lød på -1.442,06 kr. på driften. Skyldtes hovedsagligt de store udgifter der
var forbundet med før omtalte forurening og den ekstra store regning omkring udskiftning af
hovedledningen på Bøgelundvej. Det oprindelige tilbud, på udskiftningen, lød på ca.180.000 kr.
Den endelige slutregning forløb sig til ca. 300.000 kr.
Mere positivt fortalte kassereren, at man i regnskabet kunne se, at vandværket har en god likvid
beholdning. Mere præcis 950.097,02 kr. Og at strafafgiften for vandspild var reduceret i det
forløbende år fra 16.974 kr. til kun 1.730 kr.
Det samlede resultat for året lød på 23.097,72 kr.

4. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Peder Jørgensen, som modtog genvalg og blev det.
Lars Aasborg der ikke modtog genvalg. Havde forslået Anders Graversgaard som afløser. Der
takkede ja, og der så i stedet blev valg ind i bestyrelsen.

5. Valg af suppleanter
På genvalg var Ove Andersen og Niels Hansen, som begge blev genvalgt.

6. Valg af revisorer
På genvalg var Ulla Dalgaard og Erik Kjær, som begge blev genvalgt.

7. Indkomne forslag
Der var intet indleveret til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Fra de fremmødte blev der rejst spørgsmål vedr. de mange huse der efter hånden er blevet revet
ned eller skal rives ned. Om hvorvidt frakobling til vandforsyningen til enkelte huse er gjort på en
hensigtsmæssig måde, så der ikke er opstår utætte ender. Det mente bestyrelsen der var, men var
samtidigt også opmærksom på at det er et område der skal følges tæt under nedrivningerne. Da
det er op til den enkelte entreprenør, der foretager nedrivningen, at gøre arbejdet ordenligt.

I forlængelse af mødet blev det aftalt med Borgerforeningen, at næste års generalforsamling
holdes torsdag d. 9. marts.
Konstituerende bestyrelsesmøde i Vandværket afholdes tirsdag d. 29. marts kl. 19.30 hos Leif.
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