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 Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk 

Dato:20- 03-2013 KL:19:30    
Sted:Mogens Olsen 
Deltagere: Mogens Olsen, Jens Jørgen Groth, Leif Jensen, Lars Aasborg 
Fraværende: Allan Andersen 
Referent: Lars Aasborg 
 

Dagsorden: 

1.  Gennemgang af referater. 
2. Konstituering. 
3. Vandspild + vandkvalitet. 
4. Opgaveliste. 
5. Ting til hjemmesiden. 
6. Næste bestyrelsesmøde. 
7. Eventuelt. 

1. Gennemgang af referat fra det forrige bestyrelsesmøde og generalforsamling 

Referater var ikke færdige endnu, og kan først gennemgås på næste bestyrelsesmøde.  

2.  

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
                                                                      Formand:                      Mogen Olsen 
                                                                      Kassere:                         Allan Andersen                                    
                                                                      Sekreter:                       Lars Aasborg 
                                                                      Menige medlemmer: Jens Jørgen Groth og Leif Jensen 
 
Ligeledes er Jens Jørgen også vandværkets skyllemester. 
                        
 3. Vandspild + vandkvalitet. 

Efter årets opgørelse kunne man stadig registrere et forholdsvis stort spild. Så man havde en 
mistanke til at noget at spildet kunne findes hos nogle enkelte forbrugere, hvis aflæsning af 
vandforbruget kunne være noget mistænkeligt. 
Man har således allerede hos en enkelt forbruger fundet et stort spild som kan forklarer noget af 
det. Dog er der stadig langt vej endnu inden at man kan godtgøre for det hele. 
Så vi vil prøve at koncentrere sig om de forbruger som ikke selv aflæser deres vandmåler, i håb om 
at finde et yderligt forbrug. Som i regnskabet vil figurere som et spild. 
Huse som af en eller anden grund står tomme og ubeboet. Samt Vandmålere der er nedgravet i en 
brønd, og som derfor heller ikke aflæses af forbrugere, kræver også en ekstra opmærksomhed. 
 
Vores vandkvalitet har været præget af lidt for højt jernindhold. Og mistanken rettes i første 
omgang til det blaningsforhold der er imellem de 2 råvandspumper der står på Langelinie. 
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Forholdet mellem de to forskellige vandkvaliteter, der er på de 2 boringer, skal holdes på et nievu 
så der er balance i forholdet. Så Ph værdi hårdhed i vandet passer. 
Man vil kontakte servicefirmaet ”Silihorko” og bede om dem om at udbedre og højne 
vandkvaliteten. 
 
Skyllemesteren stillede i spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at de vandprøver der tages 
hver andet år, til analyse fra råvandspumperne, ikke godt kunne tages samme år og ikke en prøve 
ad gangen hvert år. 
 
4. Opgaveliste. 

A. Elektronisk kortlægning af ledningsnet - Mogens 

B. Bestyrelsesudflugt - Lars 

C SMS-alarmer - Allan 

D. Gennemføring af sugeledning til brandvæsnet - Allan 

E. Markhaner der ikke længere er i brug - Leif 

F. (færdig) Ny affugter, er monteret og i brug. 

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

H. Silihorko kontaktes angående vandkvalitet – Mogens og Jens 

I. Forbrugstal indhentes fra admin. på enkelte forbrugere – Mogens 

J. Tvivlsom aflæsning af vandmåler siddende nede i brønd – Leif 

K. ubeboede huse, med mistanke om spild – Leif 

 

4.E 
Leif har lokaliseret nogle af de overflødige markhaner og kontaktet ejerne. 

 
5.  

Referater skal færdiggøres og på vandværkets hjemmeside. 

6. Næste bestyrelsesmøde. 

Er aftalt til at skal afholdes først i juni. 

7. Eventuelt. 
Intet. 

SLUT 
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