Referat
Ordinært bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk, tirsdag den 29. august 2016
Sted: Jens Jørgen Groth
Til stede: Jens Jørgen Groth (vært), Peder Jørgensen, Mogens Olsen og Anders Graversgaard.
Afbud fra Leif Jensen p.g.a. sygdom.
1. Gennemgang af referat.
Referatet godkendes uden kommentarer, og underskrives af bestyrelsen. Da
formanden ikke er til stede, godkender resten af bestyrelsen referatet.
2. Meddelelser fra formanden
Da formanden er fraværende, beretter Mogens de sidste meddelelser.
Tilsyn:
Det seneste tilsyn den 31. marts 2016 forløb godt. Fra bestyrelsen deltog formand og
skyllemester, og der var under tilsynet intet at berette. Efterfølgende deltog
formanden, skyllemesteren og kassereren i et møde på Lemvig Rådhus, hvor
tilsynsrapporten blev gennemgået i detaljer med henblik på at sikre, at vandværket
lever op til alle krav.
Bestyrelsen har modtaget et referat af mødet den 10. maj 2016, hvor der er nævnt flere
tiltag, som skal tages til efterretning af bestyrelsen. Blandt andet skal den
driftsansvarlige inden 1. maj 2017 deltage i et kursus om almindelig
vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne (vi forsøger at finde et
netbaseret kursus). Desuden skal vandværket offentliggøre analyseoversigten over de
vandprøver, der er taget i 2015 (Mogens).
Desuden skal bestyrelsen beslutte, om den gamle vandanalyseboring skal bibeholdes.
Dette medfører, at boringen skal efterses eller sløjfes.
Vandværket skal i fremtiden regelmæssigt oplyse kommunen om skyllemængder og
spild (Skyllemester).
Spildevandskloak i det åbne land:
Der skal laves kloakseparering ved Mullesgaardvej. I den forbindelse skal vandværket
tilkendegive, om der er eventuelle ønsker om omlægning af ledning(er) eller om
vandværket i øvrigt har andre interesser i området, som fremgår af fremsendt kort.
Bestyrelsen er inviteret til et møde inden anlægsarbejdet påbegyndes, hvilket sker i
uge 35. Mogens undersøger om dette anlægsarbejde vil komme i konflikt med
vandværkets rørføringer.
Vores udestående med Lyngs Entreprenør er nu afsluttet. Efter yderligere
forhandlinger er den sidste regning opgjort til godt 43.000 kr. Den samlede regning for
entreprisen andrager dermed ca. 230.000 kr.
3. Meddelelser fra Skyllemesteren:

Der er påfyldt filtermateriale i vandrensningsanlægget, og i samme forbindelse er det
konstateret, at kompressoren har en defekt. Anlægget forbrug af filtermateriale er
forholdsvis højt. Mogens tilføjede, at vandværket, på det opfølgende møde hos
Lemvig Kommune efter tilsynet, blev gjort opmærksom på at være opmærksom på
forekomster af fri CO2, mangan og nitrit.
Den 11/8 modtog Jens Jørgen en alarm fra vandværket. Den efterfølgende fejlsøgning
på vandværket gav umiddelbart intet resultat.
Jens Jørgen foreslog at der blev gjort rent i vandværket med en højtryksrenser.
Vandværket er efter det seneste tilsyn blevet pålagt at vaske gulvet grundet en
belægning af okkerstøv.
4. Beretning fra kassereren:
Betalingen af den sidste del af regningen fra Lyngs betyder at kassebeholdningen er
meget lav.
5. Opgaveliste fra sidst:
Det opgravede jord fra ledningsarbejdet på Bøgelundvej, som har ligget ved Brian
Dalgaards garage, er nu fjernet.
6. Ting til hjemmesiden:
Referat af sidste bestyrelsesmøde (Anders)
Resultatet af de seneste analyseprøver (Mogens)
7. Vandspild:
Efter Chris’ indsats for indsamling af aflæsningsdata, er der nu en del af de manglende
kontrolaflæsninger som nu er indhentet. Få af de resterende manglende aflæsninger vil
blive indtelefoneret til bestyrelsen. Størsteparten af de manglende 54 manglende
aflæsninger er således indhentet. Forbrugstallene fra vandværkets målere er aflæst den
30/6-16.
8. Eventuelt:
Ingen emner.

************************* S L U T *************************

