
REFERAT 
Protokolside 27 

Organ BESTYRELSE 

Mødedato Mandag 3-3 2008 

Mødetid 18.30, bemærk ændret 

Mødested Bedsted Kro 

  

Fraværende med afbud Mogens Bonde 

  

Fraværende uden afbud  

  

Bemærkninger  

  

DAGSORDEN  

  

1. Opfølgning af punkter - jvf. 

referat af 10-12-2007 og 16-1-

2008. 

 

Protokol underskrives næste gang. Takstblad for 2007 

er godkendt af kommunen den 3. december. 

”Racerkørsel” ved indvindig i Vittrup er ophørt efter 

påtale. Vandvarmer mv. opsat på værket. 

 

2.  Efterretningssager 

Formand / næstformand 

 

Orientering om: Møde med Hurup vv. – om nødven-

digt kan akut mangel på reservedele afhjælpes af Hu-

rup. En henvendelse fra mulig ny forbruger. Referat 

fra best.møde i Handelsstandsforening. Opfølgning 

på vandprøver. Stadig lidt hængepartier hos entre-

prenører – det vedtages at indføre rekvisitionsblan-

ketter ved arbejde, der ikke skal akut udføres. Kom-

munen har indkaldt takstblade. Kommunen har op-

sagt aftale om afregning for levering af aflæsninger – 

forslag til ny takst vil fremkomme. 

Miljøtilsyn fra kommunen – visse små uhensigtsmæs-

sigheder påpeget – vil blive rettet snarest. Kabel til 

brøndtårne i Vittrup er ordnet. Et par brud i f.m. 

bredbåndsnedgravning. 

 Forretningsfører 

 

Flytter fra ejendom på tvangsauktion afskrives med et 

lille tab. Erklæring eller tilbud fra elinstallatør om-

ring transientbeskyttelse i forbindelse med forsikring 

er lovet og forventes snarest. 

 

3. Funktionsbeskrivelse for 

forretningsføreren.  

Herunder værkets telefon. 

 

Stillingsbeskrivelse far 2002 revideres ganske lidt til 

nuværende forhold – herunder en justering af honorar 

til 4.200,-/md. fra 1/1 2008. Genforhandling, når vi 

kender afregningspris til kommunen for aflæsninger. 

 

4. Opfølgning af ledningsnets-

optegning for fejl og mangler. 

Opsætning af nye og udskift-

ning af gamle stophaner. 

Ejner følger op på ledningsregistrering. Der afsættes 

midler til reparation af stophaner – Kr. Nielsen 

spørges (evt. til fast pris) Fotos af stophaner er en 

mulighed til overvejelse.  
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Vandmålere. 

 

5-6 målere skiftes – EDM skriver rekvisition. 

5. Ringforbindelse i samarbejde 

med Hurup Vandværk og 

Thisted Kommune. 

 

Hurup er interesseret i sammenkobling på Villerslev-

vej i Grurup – omkostningsfordeling som aftalt – 

sættes i værk snarest. Thisted kommune principielt 

interesseret, men har ikke ressourcer til det i øjeblik-

ket. 

 

6.  Skal Bedsted Vandværk 

omdannes til et Andelsselskab 

med begrænset ansvar. 

 

Vi fortsætter uforandret indtil videre. 

7. Stand på julemessen 8-9/11 

2008. 

 

Vi deltager ikke. 

8. 

 

Regnskab 2007 og 

resultatbudget for 2008. 

 

Regnskab gennemgået – indstilles til generalforsam-

lingens godkendelse. Revisionsprotokol fra side 107-

115 gennemgået. Resultatbudget udarbejdet til et 

resultat på 6.000,- kr. 

 

9. 

 

Vandværkets takstblad for 

2008.  

 

Ingen prisændringer i forhold til 2007. 

10. 

 

Generalforsamlingen mandag 

den 7. april 2008, kl. 18.30. 

 

Der serveres gule ærter. Indkaldelse i Thyl. Avis i uge 

12. Forslag til dirigent: Henrik Ifversen – EDM 

kontakter.  

 

11. 

 

Vandværksudstilling, lørdag 

den 29. marts 2008.  

 

Ingen deltagelse fra Bedsted. 

12. 

 

Deltagelse i 

generalforsamlingen i Region 

Nord, den 12. april 2008.  

 

Ingen deltagelse fra Bedsted. 

13. 

 

Dato for næste møde. 

Konstituering efter 

generalforsamlingen den 7- 

4-2008.  

 

Konstituering efter generalforsamling. HUSK 

KALENDER. 

14. 

 

Eventuelt. Intet at protokollere. 
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