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 Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk 

Dato:17- 03-2014  KL: 19.00  
Sted:Mogens Olsen 
Deltagere: Mogens Olsen, Jens Jørgen Groth, Leif Jensen, Peder Jørgensen, Lars Aasborg 
Fraværende: Ingen 
Referent: Lars Aasborg 
 

Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, blev afholdt uden dagsorden. Trods dette 
blev en del vigtige emner drøftet og behandlet. 
Ud over at byde Peder Jørgensen velkommen i bestyrelsen. Så var første punkt konstitueringen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
                                                                      Formand: Leif Jensen 
                                                                      Kassere: Mogens Olsen   
                                                                      Sekreter: Lars Aasborg 
                                                                      Menigt medlem Jens Jørgen Groth 
                                                                      Menigt medlem Peder Jørgensen 
 
Ligeledes er Jens Jørgen også værkets skyllemester. 
     
D. 26 marts har Lemvig kommune inviteret til et møde i Bækmarksbro ang. Kursus i administration 
og regnskab af vandværk. Måske der noget viden at indhente på området. Mogens og Leif 
påtænker at deltage i mødet.  
 
Bestyrelsen mener at viden om nye lovkrav til vandværker, på områder såsom hygiejne og faglige 
kurser, måske skal opdateres. Så vi vil i den forbindelse kontakte FDV (forenede danske 
vandværker) Og få klarlagt hvad vi mangler at opfylde af krav, for at imødekomme evt. nye regler. 
 
Vinterens store vandspild hos DLG Bonnet er opgjort. Og vi tiltænker at sende dem en regning på 
selve spildet og udskiftning af ny vandmåler. Der er lidt usikkerhed omkring hvem vi skal kontakte, 
så måske smeden eller hans ansatte” Jens” har en ide om hvem. 
 
Nyt vandværk eller hvad? 
Efter gennemgang af de to tilbud fra Silhorko. Et på et helt nyt vandværk og et på udskiftning af 
filteranlæg. Og samtidigt holdt op imod vores nuværende vandværks tilstand, mener vi at 
udskiftning til et nyt filteranlæg, vil være den rigtige løsning. 
Så for at være sikker på ”markedsprisen” på et sådan anlæg. Vil endnu et tilbud blive indhentet 
hos anden udbyder, Gunnar Olsen. 
Løsningen med at Lemvig vand og spildevand overtager Bonnet vandværk, synes at være en dyr 
løsning, da vi er mødt med store krav for at kunne komme i betrækning, til en evt. overtagelse. Og 
usikkerheden omkring hele det økonomiske aspekt, gør at vi sætter ideen på standby. 
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En evt. udskiftning af filter anlæg kræver lidt logistik. For mens det står på, vil vandværkets ydelse 
være nedsat. Og i perioder såsom sprøjtesæson for landmænd, hvor behovet for vand er stort, vil 
en udskiftning af anlægget, ikke være en umuligt. Så lidt planlægning og evt. leje af et mobilt 
vandværk/filteranlæg kræves. 
 
Skyllemesteren gjorde opmærksom på at den kondenstørre vi har inde i værket, måske ikke er den 
bedste løsning til formålet. Der imod vil en ”sorptions-affugter” være den bedste af de to. 
Han vil nu indhente mere oplysning og evt. et tilbud på en. 
 
 

 Opgaveliste. 
 
A. Elektronisk kortlægning af ledningsnet - Mogens 

B. Bestyrelsesudflugt - Lars 

C SMS-alarmer – standby (nyt vandværk) 

D. Gennemføring af sugeledning til brandvæsnet – standby (nyt vandværk) 

E. Markhaner der ikke længere er i brug - FÆRDIG 

G. Overflødige rør og ledninger i vandværkets bygning demonteres – standby (nyt vandværk) 

H. Silihorko kontaktes angående vandkvalitet - FÆRDIG 

I. Forbrugstal indhentes fra admin. på enkelte forbrugere – FÆRDIG 

J. Tvivlsom aflæsning af vandmåler siddende nede i brønd – FÆRDIG 

K. Ubeboede huse, med mistanke om spild – Lars 

L. Gl. støbejernsrør på Bøgelundvej måske utætte –  

M. Afregning med DLG ang. Spild - Mogens 

 

4.D 
Gennemføring af sugeledning til brandvæsnet må sløjfes 

 
 

 

SLUT 
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