Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk
Dato:03- 03-2015 KL: 19.30
Sted: Jens Jørgen
Deltagere: Mogens Olsen, Jens Jørgen Groth, Leif Jensen og Lars Aasborg
Fraværende: Peder Jørgensen
Referent: Lars Aasborg

Mødet blev afholdt uden dagsorden.

Status på bakterie forekomst på vandværk.
Der er siden december sidste år konstateret bakterier (kimtal 22 og kimtal 37) i den ene af tre
brønde.
Afventer i skrivende stund, svar fra seneste prøver, taget efter rengøring af inficeret brønd.
Bakterier har fundet vej ind på selve vandværket og bestyrelsen forventer at problemet løser sig,
på vandværket når brønden er rengjort og er uden bakterie.

Dybebjergvej 7
Lemvig Arkitektkontor som står for nedrivningen af Dybebjergvej 7. Rettede en henvendelse til
kassereren om hvorvidt Bonnet Vandværk levere vand til adressen.
Det gør vi ikke

Vandspild
Alle markhaner er nu blevet sløjfet. Med undtagelse af en, hvor brugeren ønskede en måler påsat
på hanen.
Det kan være en del af forklaringen på at, det spild vi ikke kan godtgøre for, er faldende. Stadig er
der dog en del der kan gøres for at minimere det yderligere. Vi har stadig så stor et spild at
Vandværket skal betale ”strafafgift”. Og det endelige mål må være at kommer under denne
grænse, så vi undgår afgiften. Som alene i år løber op på ca. 16.000 kr.
De tiltag der blev snakket om var bla. udskiftning af hovedledningen der løber fra krydset,
Hjulmagervej og Bøgelundvej, mod syd til Bonnet Stationen. Denne del er stadig, og som den
eneste, et jernrør, som med stor sandsynlighed har utætheder. Et overslag på arbejdet vil
indhentes til næste bestyrelsesmøde.
Yderligt blev der nævnt en enkelt hane, hos en forbruger, der ingen måler har. Bestyrelsen vil rette
henvendelse til forbrugeren og tilbyde ”markhane-ordningen”. Hvor man montere måler på hanen
eller sløjfer den helt.
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Generalforsamling
De praktiske ting vedr. generalforsamlingen d. 12 marts blev drøftet.

Opgaveliste.
A. Elektronisk kortlægning af ledningsnet - Mogens
B. Bestyrelsesudflugt - Lars
C SMS-alarmer – standby (nyt vandværk)
D. Ubeboede huse, med mistanke om spild – FÆRDIG
E. Udskiftning af gl. støbejernsrør på Bøgelundvej, overslag - Lars
F. Afregning med DLG ang. Spild - Mogens
G. Affugter Vandværk - Jens
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