
 Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk 

Dato: 02-10-2012              KL: 19:30    
Sted: Allan Andersen, Mosevænget 
Deltagere: Mogens Olsen, Allan Andersen, Jens Jørgen Groth, Leif Jensen, Lars Aasborg 
Fraværende: Ingen 
Referent: Lars Aasborg 
 

Dagsorden: 

1.  Gennemgang af referat fra det forrige bestyrelsesmøde 
2. Post/meddelelser fra formanden. 
3. Post/meddelelser fra kassereren. 

4. Post/meddelelser fra skyllemesteren. 
5. Opgaveliste. 
6. Eventuelt. 

1. Gennemgang af referat fra det forrige bestyrelsesmøde 

Referatet bliver læst og formegentligt godkendt på næste bestyrelsesmøde, da det ikke var helt 
færdigt endnu. 

2. Post/meddelelser fra formanden. 

Lemvig kommune havde d.28/6 2012 inviteret til stormøde i Bækmarksbro, hvor alle vandværker i 
kommunen var inviteret. Formanden deltog, og kunne fra mødet berette om et nyt fælles 
regulativ for alle vandværkerne. På mødet blev der også rejst forslag om et vandråd. 

Men det måske mest interessante på mødet var en henvendelse fra Højtoft Vandværket. De leger 
med tanken om en mulig overdragelse/sammenlægning med Bonnet Vandværk. ”Frierriget” blev 
modtaget positivt af bestyrelsen. Vi afventer situationen indtil videre. 

Miljøministeriet har varslet et besøg af Naturstyrelsen Vestjylland. De vil prøve at kortlægge 
grundvandsressourcen, og her skal Bonnet Vandværk deltage blandt andet med materiale omkring 
boringer og indvindingstilladelser. 

 3. Post/meddelelser fra kassereren. 

Vandværkets indestående i banken er af en sådan størrelse at det ikke fuldt dækket ved et evt. 
”bankkrak”. Og derfor er der oprettet en ekstra konto i et andet pengeinstitut (Nordea). 

Fakturaer fra Vandværksadministrationen kan være noget svært at gennemskue og forstå. Med et 
manglende overblik over materialer brugt på selve administrationsopgaven er der spurgt ind til 
disse fakturaer. Vandværksadministrationen svare at det er et tillidsspørgsmål og andre på 
markedet ville kunne klare opgaven, hvis ikke bestyrelsen er tilfredse. Hele spørgsmålet om tillid 
kom dog på en mindre prøve da vores kassere opdagede store fejl i halvårsregnskabet og selv 
måtte gøre Vandværksadministrationen opmærksom på disse. Fejlen er nu rettet og det nye 



regnskab endte med et mere positivt økonomisk resultat. Kassereren er i fremtiden meget 
opmærksom på at kontrollere fakturaerne. 

4. Post/meddelelser fra skyllemesteren. 

Vandværkets alarmeringssystem er omkodet, så Jens Jørgen, Mogens, Allan og Lars ringes op efter 
tur. Jørgen Pedersen er nogle gange blevet alarmeret, selv om hans nummer for længst er fjernet 
fra listen. Dette er stadig et mysterium. Systemet forsøges testet med en øvelse på et endnu ikke 
fastsat tidspunkt, og til den tid vil vi også undersøge, om Jørgens nummer stadig ”hænger”. 

5. Opgaveliste. 

   A. Elektronisk kortlægning af ledningsnet – Mogens følger op på sagen  

   B. Bestyrelsesudflugt - Lars  

   C. SMS - alarmer – Allan 

   D. Gennemføring for sugeledning til brandvæsnet – Allan 

   E. Markhaner der ikke længere er i brug – Leif 

   F. Ny affugter, tilbud er indhentet – Jens 

   G. Overflødige rør og ledninger i vandværkets bygning demonteres – Jens og Leif       

 

5.E 

Leif har lokaliseret adskillige markhaner, og kortlægningen fortsætter. Til foråret vil vi gennemføre 
en kampagne, hvor brugere med markhaner får valget mellem at få dem sløjfet på vandværkets 
regning eller få monteret vandmålere. 

5.F 

Jens Jørgen har indhentet 2 tilbud på affugtere som begge er noget dyere, end vi kan acceptere. 
Eftersom fugt i kælderen ikke blev påtalt under den seneste inspektion, forholder vi os 
afventende. Hvis vi finder en affugter til en god pris, kan vi evt. udskifte den eksisterende, som er 
gammel og utidssvarende.  

                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Eventuelt. 

Der blev ikke fastsat nogen dato for næste møde. I stedet skal vi pr. mail aftale, hvad der skal stå i 
takstblad, der skal gælde fra 1/1 2013. 

 

 


