Begtrup Vig Vanddistributionsselskab. (BVV)

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. januar 2022 hos Mogens Lübker.
Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Jørgen Christensen
Afbud: Ole Bollesen
1. Gensidig orientering.
Der er foretaget to vandprøver. Begge prøver var i orden.
.
Vandforbrug på 27.310 m3 er indberettet til Syddjurs Kommune. I forhold til køb af vand
hos Fællespumpestation Skellerup Enge er der et vandspild på 4319 m3, hvilket medfører
en mindre strafafgift. Vandspildet skyldes blandt andet en utæthed på et gennemtæret rør
mellem Plutovej 8 og 10, utæthed i forbindelse med et sprængt glas på vandmåler på
Stjernevej samt Beredskabets prøvetapning på brandstander på Begtrupvig Strandvej, hvor
der blev tappet 1200 l/min i 20 min, hvilket er 24 m3. Vandspildet ved de to utætheder kan
være 50 – 100 m3.
På Begtrupvig Strandvej 63B har vi etableret en ny målerbrønd. I den forbindelse har
entreprenøren gravet Fibia forbindelsen til Begtrupvig Strandvej 63C over. Reetablering af
forbindelsen har medført en udgift på kr. 6.741,37. Det er bestyrelsens holdning, at
ansvaret for graveskader påhviler entreprenøren, der har indhentet de fornødne LER
oplysninger på fiberforbindelsens placering. De udleverede ledningsoplysninger fra Fibia er
dog af meget ringe kvalitet og uden matrikelskel på kortet. Det er ud fra kortet næsten
umuligt at placere fiberforbindelsen i terrænet. Ved et større granskningsarbejde kan vi
dog konstatere, at Fibia har placeret deres fiberforbindelse oven på vandledningen fra
Begtrupvig Strandvej til nr. 63C. Mogens Varsted har skrevet til Fibia, at skaden må være
deres ansvar, ledningsoplysningerne var for dårlige. Alligevel har entreprenøren betalt
regningen efter incassotrusler fra Fibia. Vi har i bestyrelsen besluttet at betale
entreprenøren for udgiften og forfølge sagen over for Fibia for at få beløbet tilbagebetalt.
Fremover igangsættes der ikke gravearbejder, hvis ikke ledningsoplysningerne er
tilfredsstillende og anvendelige. Hvis der alligevel udføres gravearbejde, skal skade være
bygherrens ansvar.
Grunden på Jupitervej 2 er opdelt i 3 matrikler. Der er bestilt en målerbrønd til nr. 2B.
Brønden placeres 1 m inde på stikvejen til grunden. Jens Arne igangsætter arbejdet.
I forbindelse med at der lukkes for vandet til området etableres en afspærringsventil for
Jupitervej, Polarstjernevej og nogle huse på Begtrupvig Strandvej. Ventilen placeres på
hjørnet af Tangvej og Jupitervej.
Jørgen mener, at kvaliteten af vores ledningsplaner er for ringe, da matrikelskellene er
forkerte og mangelfulde. Derudover mangler en del af de nyere ledningsarbejder at blive
påført ledningsplanen. Mogen Lübker tager kontakt til mal-tek for at få ledningsplanerne
bragt i orden.
2. Godkendelse af referater.
Ingen bemærkninger.

3. Forsikringer og takster.
Ingen bemærkninger.

4. Driftsrapport.
Ingen bemærkninger.
5. Status for igangværende arbejder.
Der igangsættes udskiftning af resterende ledninger på Strands Mosevej, Havbakkevej og
Plutovej. Der er problemer med, at entreprenørerne ikke har tid til at udføre arbejdet.
6. Økonomisk status.
Regnskabet blev gennemgået og fremviser et underskud som forventet.
Mogens får regnskabet revideret i den nærmeste fremtid.
7. Fastsættelse af næste møde.
Det blev besluttet at afholde generalforsamling den 5. juni 2022. Jens Arne undersøger
muligheden for, at den kan blive i Tved forsamlingshus. Hvis det ikke er muligt undersøger
Mogens Lübker om den kan holdes på Mejeriet.
8. Evt.
Ingen bemærkninger
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