Referat
Ordinært bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk, tirsdag den 29. marts 2016
Sted: Leif Jensen
Til stede: Leif Jensen, Jens Jørgen Groth, Mogens Olsen, Peder Jørgensen og Anders
Graversgaard

1. Konstituering
Bestyrelsesmødet var det første efter generalforsamlingen den 10. marts 2016.
Således blev bestyrelsen konstitueret som følger:
Formand:
Leif Jensen
Houlindvej 25, Sdr. Tørring
7620 Lemvig
Telefon: 97836530
e-mail: hanneogleif4243@gmail.com
Kasserer:
Mogens Olsen
Bøgelundvej 37, Bonnet
7620 Lemvig
Telefon: 97889348 / 41779179
e-mail: britmo37@vip.cybercity.dk
Skyllemester:
Jens Jørgen Groth
Bøgelundvej 10, Bonnet
7620 Lemvig
Telefon: 61740533
e-mail: jensmerete@hotmail.com
Menigt medlem:
Peder Jørgensen
Mosevænget 5, Bonnet
7620 Lemvig
Telefon: 51 32 60 10
e-mail: bonnet47@gmail.com
Sekretær:
Anders Graversgaard
Bonnetvej 14, Bonnet
7620 Lemvig
Telefon: 97811964 / 41640582
e-mail: angr@live.dk

2. Meddelelser fra formanden
Det lave forbrug af grus i filteranlægget, har i en periode givet anledning til
spørgsmål om anlægget fungerer korrekt. Leif har i den forbindelse talt med
Gunnar Olsen, som kunne fortælle, at det lave forbrug af grus ikke er et
udtryk for defekt. Ved brug, udvider beholdninger af okker sig, hvilket
påvirker målingerne af grusets beholdning.
I forbindelse med skylning af ledningsnettet, er tre forbrugere uberettiget
blevet pålagt udgifter for afregning af vand og afgifter for i alt 2.016 m3 vand
De nøjagtige betingelser for tilbagebetalingen til aktuelle forbrugere, er endnu
ikke fastlagt. Eksempelvis er proceduren for tilbagebetaling af statsafgiften i
forhold til vandværkets regnskab uklar. I den forbindelse vil Mogens tage
kontakt til Joan fra Vandværksadministrationen, med henblik på afklaring af
disse spørgsmål.
3. Meddelelser fra kasseren
Beholdningerne på vandværkets konti er i skrivende stund hhv. 625.000 kr. på
højrentekontoen og 36.700 kr. på løn- og kreditkontoen.
Tilbagebetalingen af vandafregning og afgift vedr. sagen under punkt 2, samt
afregning af udgifter til strøm, vil belaste løn- og kreditkontoen betragteligt.
Dette vil måske gøre det nødvendigt med bevilling af ekstra kredit i
indeværende kvartal. Mogens foreslog, at udbetalingen af godtgørelse for
2015 til bestyrelsesmedlemmerne (bortset fra den afgående sekretær)
udsættes. Derved vil en anmodning om ekstra kredit i banken være mindre
sandsynlig. Dette godkendte bestyrelsen uden indvendinger. For at få
yderligere klarhed over et eventuelt behov for kredit, er det nødvendigt at få
beregnet de nøjagtige udgifter for tilbagebetalingen jf. punkt 2.
Efter afholdelse af arrangementet ”Vandets Dag”, var Mogens blevet gjort
opmærksom på mulige administrative krav til landets vandværker. Kravene
skulle blandt andet udgøre førelse af logbog over aktiviteter i forbindelse med
prøveudtagninger, drift tiltag og/eller forstyrrelser, forbrugsaflæsninger mm.
Leif mente dog, at disse administrative krav tilpasses de enkelte vandværkers
antal af forbrugere. Det forventes, at hvis kravene stilles, vil bestyrelse blive
gjort opmærksomt igennem offentlige instanser.
Mogens foreslog, at der gives en købmandskurv til Lars Aasborg som tak for
hans bidrag til bestyrelsesarbejde de foregående 4 år. Ved sidste
generalforsamling modtog han ikke genvalg. Bestyrelsen blev enige om, at en
kurv til ca. 300 kr. er passende. Anders bestiller- og overdrager kurv snarest.
Mogens meddelte, at der endnu ikke var modtaget en specificeres faktura fra
Lyngs Entreprenør (Henrik), i forbindelse med det afsluttede gravearbejde på
Bøgelundvej i forbindelse med renovering af hovedledningen. Leif gjorde
opmærksom på, at der i henhold til regnskabsloven skal foreligge en
udspecificeret faktura, hvilket skal bekendtgøres overfor førnævnte
entreprenør.

4. Meddelelser fra skyllemesteren
På målerne for hhv. indpumpet råvand samt udpumpet vand til forbrugerne,
er der unøjagtigheder, idet tallene for udpumpet mængde til forbrugerne er
større end indpumpet mængde råvand. Det lyder jo for godt til at være sandt,
så der må foreligge en unøjagtighed på en af målerne (eller begge to).
Da tidligere forsøg på kalibrering af (de ret kostbare) målere er forløbet
utilfredsstillende, foreslog Leif, at der bliver indlejet en måler, som i perioder
monteres i serie med de to faste målere, således sammenligning af
aflæsningerne efterfølgende kan foretages. Herved vil man være i stand til at
fastslå eventuelle fejl på målerne. Det er vigtigt at få afklaret dette forhold, da
en fejl på måleren for udpumpet mængde til forbrugerne, er pålagt afgift.
Dette vil derfor kunne belaste vandværkets regnskab unødigt.
Ejendommen Hyldalvej 11 er netop nedrevet. Jens Jørgen forespurgte, om
nogen var bekendt med hvor vandmåleren fra ejendommen befandt sig, idet
det er vandværkets ejendom. Ingen fra bestyrelsen var i skrivende stund
bekendt med dette. Mogens foreslog derfor, at man eventuelt kontakter
Lemvig Arkitektkontor, med henblik på at få at vide hvem som havde
entreprisen for nedrivningen.
Forbrugeren Bøgelundvej 5, har i forbindelse med eget udført gravearbejde,
ødelagt stophanen i fortovet. Udgifterne til udbedring af skaden skal derfor
pålægges forbrugeren.
5. Kommunalt tilsyn 31/3-16
Der udføres kommunalt eftersyn på vandværket torsdag den 31. marts
klokken 9.30. Leif og Jens Jørgen vil være til stede for vandværket.
6. Opgravet jord
Efter det afsluttede renoveringsarbejde, er der midlertidigt deponeret en
større mængde jord på Brian Dalgaards ejendom, efter aftale. Der foreligger i
skrivende stund ingen nærmere aftale om hvornår og hvordan jorden skal
fjernes.
Opgaveliste:
• Elektronisk kortlægning af ledningsnet (Leif)
• Arrangering af udflugt for bestyrelsen (Anders)
• Fjernelse af jord fra Brian Dalgaards ejendom (Bestyrelsen)
Næste møde er planlagt til tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.30 hos Jens Jørgen.

Referatet er læst og godkendt:

Dato: ____________________________

_______________________________________
Leif Jensen, formand

_______________________________________
Morgens Olsen, kasserer

_______________________________________
Jens Jørgen Groth, skyllemester

_______________________________________
Peder Jørgensen, menigt medl.

_______________________________________
Anders Graversgaard, sekretær

