Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk
Dato: 06- 05-2014 kl: 19.00
Sted: Peder Jørgensen
Deltagere: Mogens Olsen, Jens Jørgen Groth, Leif Jensen, Peder Jørgensen og Lars Aasborg
Fraværende: Ingen
Referent: Lars Aasborg

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Post fra formanden
post fra kassereren
post fra skyllemester
Eventuelt
Opgaveliste

1. Post fra formanden
Tilbud fra Midt Jysk Vandrens A/S (Gunnar Olsen) vedr. udskiftning af filter anlæg var indhentet.
Tilbuddet lød på 180.000 kr. og var en del billigere end det fra Silhorko, der lød på 240.000 kr.
Så vi vil gå videre med et evt. samarbejde med Midt Jysk Vandrens ang. Udskiftning af filteranlæg.
Og vi fandt det nødvendigt at indhente et mere detaljeret tilbud, for at få de små detaljer på plads.
Skyllemester kontakter igen Midt Jysk Vand.

2. Post fra kassereren
Kassereren var blevet kontaktet af ejeren af Bøgelundvej 29, som syntes at der var et relativt stort
forbrug på adressen. Og kunne fortælle, at selv når alle vandhaner i huset var lukket, kørte
vandmåleren rundt.
Formanden mente dog at der sagtens kunne være en skjult hane et sted, måske i haven, som
ejeren ikke var opmærksom på. Formanden vil kontakte ejeren og måske sammen de kan finde
årsagen til det uforklarlige forbrug.

3. post fra skyllemester
Som tidligere nævnt, gjorde skyllemesteren opmærksom på at vi endnu ikke helt har løst
problemet med kondens og fugt inde i vandværket.
Den nye affugter har store problemer med at gøre arbejdet ordentligt, ved så lave temperaturer,
som er inde i vandværket.
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Skyllemesteren kontakter manden fra ”Fugt Kontrol” for at de sammen kan finde en mere
permanent løsning på problemet.
Så vi undgår flere rustskader og endnu vigtigere, at vi undgår at opstiller et nyt filteranlæg, i ikke
hensigtsmæssige miljø.

4. Eventuelt
En udflugts tur for Vandværkets bestyrelse.
Der har i de senneste år ikke været arrangeret en udflugt, som bestyrelsen for sit arbejde ellers er
bevilget til.
Så nu synes det at være tid en. Sekretæren som har opgaven, vil i løbet af forår/sommeren
arrangere en udflugt og forsøge at finde en tid hvor alle er ledige.

5. Opgaveliste.
A. Elektronisk kortlægning af ledningsnet – Mogens Olsen
B. Bestyrelsesudflugt – Lars Aasborg
C SMS-alarmer – standby (nyt vandværk)
D. Gennemføring af sugeledning til brandvæsnet – standby (nyt vandværk)
G. Overflødige rør og ledninger i vandværkets bygning demonteres – standby (nyt vandværk)
K. Ubeboede huse, med mistanke om spild – Lars Aasborg
L. Gl. støbejernsrør på Bøgelundvej måske utætte –
M. Afregning med DLG ang. Spild – Mogens Olsen
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