Begtrup Vig Vanddistributionsselskab. (BVV)
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts 2020 hos Mogens Varsted.
Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Jørgen Christensen
Afbud: Ole Bollesen
1. Gensidig orientering.
Vi har modtaget et koncept til beredskabsplan fra Syddjurs Kommune. Vi udfylder de
relevante punkter og lægger det op på hjemmesiden.
Vandspild blev drøftet og det blev besluttet at der ikke gøres yderligere for at lokalisere
vandspildet, da det vil være en stor omkostning at spore en eventuel utæthed og
sandsynligheden for at finde den er lille, da vi har et udstrakt ledningsnet. Det har ikke været
muligt at konstatere et konstant vandspild.
Der er lavet vandstik til Metholmvej 16, to stk. på Carinavej og et på Månevej.
Fra Syddjurs Kommune er modtaget kontrolprogram for udtagning af vandprøver. Opgaven
er overdraget til Eurofins, der sender resultater til Syddjurs Kommune. Vi prøver at lave det
sådan at de også kan lægge resultaterne op på vores hjemmeside. Mogens Lübker
rundsender meddelelsen fra kommunen.
Den 27. marts 2020 afholdes vandværksmesse i Års.
Danske Vandværker afholder generalforsamling på Pejsegården den 23. april 2020.
2. Godkendelse af referat.
Ingen bemærkninger.
3. Forsikringer og takster.
Stikledningsbidraget hæves til kr. 7500,- på grund af almindelige prisstigninger.
Det faste gebyr sænkes med kr. 100,- og bidrag til målerudskiftning hæves med kr. 100,-.
4. Driftsrapport.
Der har i 2019 været mindre vandspild end i 2018. Der er ingen forklaring herpå.
5. Status for igangværende arbejder.
Ledninger øverst på Karlsvognsvej og på Plutovej renoveres. Inden efteråret udarbejder Jens
Arne og Jørgen en plan for renoveringsarbejder ved Strands Havvej.
6. Økonomisk status.
Regnskabet for 2019 udviser et underskud på kr. 18.202,- mod budgetters kr. 23.769,-.
På bankbogen står kr. 1.091.693,-, hvilket medfører en rentebetaling på ca. kr. 7.500,-. Der
bør laves en plan for anvendelse af pengene.
7. Fastsættelse af næste møde.
Generalforsamling afholdes i Tved Forsamlingshus søndag den 24. maj 2020 kl. 10,00.
Bestyrelsen mødes kl. 9,00.
8. Evt.
Ingen bemærkninger
2020.03.05. / Jørgen Christensen

