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REFERAT 
 

Organ BESTYRELSE 

Mødedato Mandag 6-3-2006 

Mødetid 19.00 

Mødested Bedsted Kro 

  
Fraværende med afbud Mogens Bonde 

  
Fraværende uden afbud  

  
Bemærkninger  

  
DAGSORDEN  
  

1. Opfølgning af punkter – jf. refe-
rat af 11-10-2005 

Referat fra sidste møde underskrives på næste 
møde. Sidste parti af målere er skiftet (med 
undtagelse af et par stykker) Rapport til brug for 
kommunens vandforsyningsplan er sendt til Niras. 

2. Efterretningssager 
Formand 

Formanden har deltaget i møde hos Thy-Mors 
Energi vedr. ledningsregistrering. Materiale vedr. 
lækagesikring modtaget fra Dantaet. FVD har fore-
spurgt på kursusønsker. Vandværket deltager ikke i 
årets julemesse i hallen. Ringe Vandværk har ænd-
ret navn til Midtfyns Vandforsyning. Forespørgsel 
vedr. reduktion af vandtryk på Vestervigvej 144. 
Større stikledning etableret på Horsfeldvej 5 p.g.a. 
staldbyggeri. Dong informerer løbende om elpriser. 

 Forretningsfører Orientering om afregning vedr. dødsboer. Et stort 
vandspild hos forbruger er afklaret med SKAT. 2 
løbende inkassosager resulterer sikkert i tab. 3 ny-
tilslutninger i 2005. Orientering om 3 ledningsbrud – 
heraf 2 på stikledninger..  

3. Foreløbigt regnskab Gennemgået ud fra egen balance. Resultat er fint 
og væsentligt bedre end budgetteret.  

4.  Budget Der budgetteres med væsentlige udgifter til led-
ningsregistrering og udgifter til optimering af vand-
værkets samlede systemer. Forbrugsafgiften ned-
sættes fra 3,- til 2,50 kr. Årets resultat budgetteret 
til + 8.000,- kr. 

5. Generalforsamling på Bedsted 
kro, mandag 3-4-2006, kl. 
19.30 

Dato godkendt. KOH foreslås som dirigent. Indkal-
des via hjemmeside og annonce i Thylands Avis 
uge 11. Samtidig annonce om vandkvalitet. Ejner, 
Mogens og Erik er på valg. 

6. Tilbud fra Galten Elværk på 
ledningsregistrering 
 

 

Det vedtages at lade Galten Elværk foretage den 
mest optimale opdatering af ledningsregistrering. 
Endvidere vedtages at konvertere til BJ-data’s ter-
minalserverløsning med samtidig intention om 
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 samkøring af afregningssystem og ledningsregi-
strering. Desuden skal foretages en gennemgri-
bende markering af hovedhaner på ledningsnettet 
med generelt synlige markeringspæle samt en af-
prøvning og evt. reparation af hovedhaner. 

7. Evaluering af hjemmeside – 
behov/ønsker/ændringer mv. 

Indkaldelser og beslutningsreferater fra bestyrel-
sesmøder lægges på hjemmesiden. Beredskabs-
plan/adresseliste opdateres. Tekstfarver på billeder 
gøres ensartede. Formanden får egen e-mail 
adresse. Skema for aflæsning etableres snarest. 

8.  Gebyr på 
vandindvindingstilladelse i 
2006. 
Høring om forslag til særligt 
følsomme landbrugsområder i 
2006. 

Vi fortsætter med uændret 250.000 m3 indvindings-
tilladelse. 
 
Områderne kan ses på internettet: 
http://www.miljo.viborgamt.dk/sw1693.asp 
Taget til efterretning. 

9. Prøver fra de 3 boringer. 
Tilbud på drikkevandsanalyser 
fra Eurofins. 

Pesticidprøver er OK – Også den gamle boring 
ved værket. 
Det vedtages at fortsætte med Eurofins(Steins) Der 
forespørges på pris som medlem af DVNs analyse-
klub. 

10. Møde i vandværkssamarbejdet 
i Thy, torsdag 6-4-2006, kl. 
19.00 

Invitation kommer senere (vedlagt) Evt. Ejner og 
Jens Chr. deltager. Tilmeld til EDM.  

11. FVD afholder udstilling i 
Silkeborg, lørdag 18-3-2006. 
Se vandposten side 6 

Evt. deltagelse af Erik og Knud-Ole (det bliver 
alligevel ikke) 

12. Eventuelt Kort møde for konstituering efter generalforsamling. 

 

 
Godkendt den                                 / 
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