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REFERAT 
 

Organ BESTYRELSE 

Mødedato Onsdag 13-12-2006 

Mødetid 17.00, bagefter julefrokost kl. 19.00  

Mødested Bedsted Kro 

  
Fraværende med afbud Mogens Bonde 

  
Fraværende uden afbud  

  
Bemærkninger  

  
DAGSORDEN  
  

1. Opfølgning af punkter – jf. 
referater af 3-4-2006 

Protokol fra tidligere møder underskrevet uden 
kommentarer. Ledningsregistrering er iværksat. 
Utilfredshed med uregelmæssigheder i ”lækage-
overvågningssystemet”. 

2. Efterretningssager 
Formand – mange punkter 

Orientering om diverse modtaget post, deltagelse i 
diverse arrangementer og diverse administrativt 
udførte opgaver. Ny udgave af ”Håndbog for 
bestyrelsesmedlemmer” bestilles i 6 eksemplarer. 

 Forretningsfører Balance pr. 28/11 gennemgået – uddybning af for-
skellige konti samtidig orientering om administrativt 
udførte beslutninger. Nyt afregningssystem er i 
gang – bogholderi bliver også online fra nytår. Ori-
entering om manglende skift af ganske få målere. 
Ny lovgivning om målerkontrol – total partiudskift-
ning hvert 6. år. Opfordring til deltagelse i lækage-
søgningskursus. 

3. Indsatsplanen i dele af Sydthy 
Kommune 

Amtets plan for dele af Sydthy kommune er vedta-
get den 17. oktober 2006. Der laves link fra hjem-
mesiden hertil. 

4.  Påvisning af colibakterier Nye analysemetoder påviser generelt flere coli-
forme bakterier. 1 coliform bakterie på ledningsnet 
hos os har ikke udløst yderligere handlinger. 

5. EDB-system Det vedtages, at abonnere på Npforsyning, så be-
styrelsesmedlemmer kan se afregningssystemets 
data. (tilsl. 2.500,- kr. – årligt abb. 2.500,- kr. – 
samme brugernavn og adg. kode.) Ejner kontakter 
A-consult for møde vedr. overvågningssystem. 

6. Lukning af vandboring Ingen henvendelser vedr. Gl.Bedsted – kun erfaret 
gennem pressen. 

7.  Gebyr for 
grundvandskortlægning i 2007 

Bliver 20,5 øre til staten – kommunerne bestemmer 
selv (2006 er prisen 33 øre) 
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8. Etablering af ledningsanlæg i 
jord 

Problematik i forbindelse med bl.a. bredbånd. 
Vandværkets ledninger ligger altid nederst – intet at 
gøre. 

9. Vandråd i ny Thisted Kom-
mune 

Opbakning til etablering af vandråd – med de vær-
ker, der ønsker at deltage. 

10. Dato for næste møde Bestyrelsesmøde 26. februar 2007 kl. 19.00 på 
Bedsted kro. Generalforsamling 2.april 2007 kl. 
19.30 på Bedsted kro. 

11. Eventuelt Intet at protokollere. 

 
 
Godkendt den     / 


