
 Mødereferat: Bestyrelsesmøde i Bonnet Vandværk 

Dato: 05-03-2013 KL: 19:30    
Sted: Lars Aasborg, Bonnetvej 3 
Deltagere: Mogens Olsen, Allan Andersen, Jens Jørgen Groth, Leif Jensen, Lars Aasborg 
Fraværende: Ingen 
Referent: Lars Aasborg 
 

Dagsorden: 

1. Post/meddelelser fra formanden. 
2. Post/meddelelser fra kassereren 

3. Post/meddelelser fra skyllemesteren. 
4. Generalforsamling 06-03-2013 
5. Eventuelt. 

1. Post/meddelelser fra formanden. 

Regnskabet som skulle have været færdig længe før bestyrelsesmødet, var af en eller anden årsag 
glemt af administrationen. Og var først formanden og kassereren i hænde 2 dage før 
bestyrelsesmødet. Dog nåede de at gennemgå og godkende det.  

Vandværksadminstrationen havde bedt om diverse beløb til honorering af bestyrelsens 
medlemmer. Hvilket vil blive indleveret på et senere tidspunkt.  

 

2. Post/meddelelser fra kassereren. 

Trods et overskud på 9.910 kr. var der et underskud på -11.411 kr. på driften.  
Til sammenligning med et drift underskud på -48.240 kr. i 2011. Må det siges at være et 
acceptabelt regnskab for 2012. 
Dog slås værket med et vandspild der stadig er så stort at vi overskrider den tilladeligt grænse 10% 
og derfor må betale et strafgebyr til staten. Gebyret størrelse er for 2012 på mere end 16.000 kr. 
Vi vil i bestyrelsen, have fokus på netop det problem omkring spild. 
 Så man vil undersøge evt. skjult spild hos enkelte forbrugere og have opmærksomheden skærpet 
om markhaner og der ikke benyttes og derfor ikke er længere er under opsyn. 
  
 
Kassereren havde beklagelse vedr. dårlige betalere. Det lader til at det er den samme lille kreds af 
medlemmer som ikke formår at betale til tiden. Og det er ærgerligt at der skal bruges tid og 
resurser, på så en indlysende ting, som at betale sine regninger. Så en eventuelt skærpelse regler 
og straf-gebyr omkring dårlige betalere blev diskuteret.  

 

3. Post/meddelelser fra skyllemesteren. 



Skyllemesteren kunne berette om en isolering af loftrummet over vandværket. Problemer med 
kondens der drypper ned, selv under frostkolde dage, er nu løst.  

 

4. Generalforsamling 06-03-2013 

Planlægning af de sidste detaljer, omkring afholdelse af generalforsamling. 

 

5. Eventuelt. 

Den digitale kortlægning, af vandværkets ledningsnet, er noget man ikke komme uden om. 
Bestyrelsen er enig om, at det kun kan gøre arbejdet med at skifte de gamle og måske utætte rør 
en hel del nemmere. Da der hersker en hvis tvivl om hvor de helt præcis ligger. Og i den 
forbindelse, nævnte Leif det gamle stålrør (hovedledning) der er gravet ned i den sydlige del af 
Bøgelundvej, et rør der måtte betegnes som at være i høj risiko for at have utætheder. Og en 
kortlægning af nettet vil være en nødvendighed, før man kan påbegynde et evt. service eftersyn af 
”risiko-rørerne”. Så man ikke skal grave unødvendigt og samtidig undgå at skade rørene yderligt.   
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