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 Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk 

Dato: 03-03-2014 KL: 19:00  
Sted: Mejeriet, Bonnet 
Deltagere: Mogens Olsen, Allan Andersen, Leif Jensen, Lars Aasborg 
Fraværende: Jens Jørgen Groth 
Referent: Lars Aasborg 
 

Dagsorden: 

1. Post/meddelelser fra formanden. 
2. Post/meddelelser fra kassereren 

3. Post/meddelelser fra skyllemesteren. 
4. Opgavelisten 
5. Generalforsamling 2014 
6. Eventuelt. 

1. Post/meddelelser fra formanden. 

En evt. sammenlægning med Højtoft Vandværk, er stadig en mulighed, men dog mangler vi en 
tilbagemelding fra formanden fra højtoft, inden vi kan komme videre i sagen. Dog skal der siges at 
begge parter er positive stemte for ideen.  

Et større vandspild er blevet opdaget i DLG`s forladte fabriksbygning. Ud fra skyllemesterens tal 
skønnes spildet at være ca. 365 m3. Og det skal indrapporteres på en måde, så vandværket ikke 
kommer til at betale for det. Vandspildet skyldtes en frostsprængt måler, som er udskiftet til ny. 

Loven kræver nu en ”frizone” omkring vandboringen. En radius på 25 meter, skal holdes fri for 
dyrkning og gødning. Dette gør at nabolandmanden til boringen, bliver berørt og ikke længere må 
dyrke den jord, der ligger inden for zonen. Vandværket skal kompensere ham for tabet, og 
bestyrelsen vil nu kontakte ham. 

Vandværksadministationen har gjort os opmærksomme på, muligheden i at opkræve betalingen 
for vand 2 gange årligt, i stedet for 4 gange som nu. Med en mindre besparelse til gengæld. Men 
da det er vores opfattelse at nogle i forvejen, har svært ved at betale til tiden. Vil en dobbelt så 
stor regning, bare gøre det endnu sværere at overholde betalingsfristen. Og en risiko for at 
foreningen kan miste endnu stører beløb, når en betaling ikke kan indhentes. Så et sådan forslag 
blev nedstemt.  

Et muligt besøg på ”vand-messe” i Vesthimmerland, vil formanden se om han kan nå. Måske med 
deltagelse af et ekstra medlem fra bestyrelsen. 

Vi har langt om længe modtaget et tilbud fra Silihorko på henholdsvis nyt filteranlæg og nyt 
vandværk. 
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2. Post/meddelelser fra kassereren. 

Kassereren har modtaget regnskab og indhentet godkendelse fra revisor. 

Et mindre salg og et spild, der må siges ikke at være acceptabelt, trak ned i regnskabet. Men til 
gengæld, på lidt ærgerligvis, udgjorde indtægter på gebyr (dårlige betaler) et beløb på 7.578 kr. 

På primær drift var der et overskud på 3503 kr. Hvilket ramte budget for 2013 meget godt, som 
viste et rundt 0. 

Kassereren havde lavet et groft buget for 2014, som i store træk lignede det fra 2013. Dog havde 
Leif Jensen en indskydelse vedr. vedligeholdelse af ledningsnette. Som ikke mente at de 25.000 kr. 
som var sat af kunne række. Han‘s bedste vurdering var at ca. det dobbelte skulle afsættes til 
kommende vedligeholdelse.   

Takstbladet er sendt til kommunen for godkendelse. Men intet svar endnu. 

Termografering af el-installationer i vandværket skal foretages. Men hvis vi vælger at udskifte el 
tavlen i forbindelse med fornyelse af filteranlæg,  er dette måske overflødigt. 

 
 

3. Post/meddelelser fra skyllemesteren. 

Skyllemesteren var fraværende, men formanden kunne berette om en fin vandkvalitet. 

 

4. Opgavelisten. 

Opgavelisten var ikke ajourført og kunne derfor behandles. Men til næste bestyrelsesmøde, 
lovede sekretæren at have en parat. 

 

5. Generalforsamling 2014. 

Praktiske ting omkring afholdelse af generalforsamlingen blev drøftet og koordineret.  

 

5. Eventuelt. 

Intet. 
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